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Parte 3: ESTUDO DOS Casos

Resumo: Na terceira parte desta dissertacão apresentamos e discutimos os resultados do

acompanhamento da actividade de ensino dos quatro professores estudados e as suas

similitudes e contrastes para justificar as respostas alcancadas para o nosso problema.

Em cada um dos relatôrios de casos, comegamos por apresentar o caso nas suas

particularidades pessoais, profissionais e institucionais, passando depois a uma descricão

detalhada das características com que os conceitos em estudo aí se expressaram e ã

análise da relacão que entre eles se estabeleceu. Estes relatôrios ocuparão os quatro

primeiros capítulos, a que se acrescentará o quinto (análise cruzada de casos), focado

sobre as invariantes evidenciadas no seio de cada um dos dois grupos de casos

(replicacão literal) e sobre os contrastes que entre eles ressaltam (replicacão teôrica).
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Capítulo 1 : O Caso daAna

A Ana95 representa neste estudo um exemplo de professor com um elevado

sentimento de auto-eficácia geral e com uma significativa experiência de

ensino.

1. As Circunstâncias Gerais da Actividade de Ensino de Ana: A

PROFESSORA, A ESCOLA, A TURMA E A MATÉRIA DE ENSINO

1.1 A Professora

Ana é professora de educacão física do quadro de nomeacão definitiva. Ao

momento em que iniciámos o acompanhamento da sua actividade de ensino,

possuía uma experiência de 19 anos, concentrada nos actuais 3° ciclo e ensino

secundário e desenvolvida em escolas urbanas da cidade de Lisboa.

A sua opcão profissional foi resultante da experiência desportiva como atleta

de voleibol e de atletismo durante o período da sua formacão escolar. Tendo

ingressado no Instituto Superior de Educacão Física, onde realizou a sua

formacão académica inicial e se licenciou em educagão física, acedeu å

habilitacão profissional de professor através da frequência da

profissionalizacão em exercício, formacão de cariz pedagôgico, obrigatôria

para todos os candidatos a professores oriundos de cursos de formacão inicial

não profissionalizantes. Quando iniciámos o nosso contacto, Ana frequentava

um mestrado em ciências da educacão.

Nesse momento, acumulava a sua actividade de professora com as funcôes

de formadora de professores, e tinha, recentemente, concluído uma

experiência como treinadora de equipas de voleibol no âmbito do desporto

escolar. Esta experiência afastou-a do ensino durante dois anos. Ana acabara,

portanto, de regressar å sua actividade como professora.

95 Para salvaguardar o anonimato negociado com os professores foram utilizados pseudonimos
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1.2 A Escola

A Ana é professora efectiva na escola em que decorreu o estudo. É uma

escola urbana, instalada num edifício antigo, inicialmente vocacionada para o

ensino liceal feminino e adaptada depois, no final dos anos setenta, ao ensino

misto. Actualmente, lecciona-se ali o 3° ciclo da escolaridade básica e o ensino

secundário.

Quando realizámos as primeiras visitas a esta escola, a sua estrutura física

tinha acabado de sofrer adaptacôes, com uma incidência particular nos

espacos lectivos da educacão física. Havia sido recentemente inaugurado um

pavilhão polidesportivo, construído sobre um pátio ao ar livre, até aí destinado

âs actividades de recreio dos alunos e a algumas actividades da disciplina de

educacão física que podiam ainda ocorrer num velho barracão, sem condicôes

de funcionamento pedagôgico. Apesar das melhorias introduzidas, pudemos

constatar que o novo pavilhão acolhia, com grandes limitacôes de

funcionamento impostas pelo ruído e exiguidade de espaco, três aulas de

educacão física em simultâneo. Este facto condicionou a decisão organizativa

de manter apenas duas turmas em actividade em cada tempo lectivo,

constringindo o desenvolvimento curricular da disciplina pela redugão da sua

carga horária a dois tempos semanais (quando a lei previa a possibilidade de

três momento lectivos).

Para além das limitacôes de ordem estrutural, outras limitacôes associadas

å cultura da escola acentuavam algumas dificuldades no trabalho realizado no

âmbito da disciplina de educacão física. Neste domínio, a Ana percepcionava

um desinteresse geral:

Nunca ouvi, nunca senti da parte da escola, qualquer manifestaqão de interesse

em saber o que é que se passava na actividade lectiva, qualquer pressão ou

influência (...)

(A.EC, 685-688)
96

Um desinteresse que, muitas vezes, operava como um condicionamento

negativo para o desenvolvimento do trabalho realizado na disciplina no âmbito

das actividades de complemento curricular e de ensino. Entre os protagonistas

96 (Ana, Entrevlsta de Contextualizacâo; Numeracâo das linhas que de delimitam a unidade de registo no texto informatizado)
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deste clima organizacional, Ana privilegiou a crítica ao conselho pedagôgico,

atribuindo-lhe a discriminacão do valor da disciplina face a outras áreas do

saber, quando se tratava de enquadrar os projectos de actividades de

animacão propostos pelo grupo de educacão
física:

( ) houve um momento em que tivemos um plano de actividades (...)da parte da

escola nunca houve qualquer interesse no acompanhamento desse projecto (...)

As informaqôes que nos chegavam via delegado do conselho pedagogico, e que

eram valorizadas todas as actividades realizadas pelos outros grupos (...) a

exposiqão do português, o teatro do inglês, ... das outras disciplmas todas, mas

que nunca ninguém fazia referência âs actividades da educaqao fisica. (...) mais,

as actividades da educaqão física eram...não era bem boicotadas, mas era exigido

aos professores todo um conjunto de procedimentos que nas outras
não era (...)os

miúdos queriam participar, imagina, num torneio que havia na escola, tu tinhas que

ter uma autorizaqão do encarregado de educaqão em que deixava o seu aluno

faltar ã aula de português, (...) para poder participar (...) num jogo de ténis de

mesa, porque ia haver um torneio de ténis de mesa, enquanto que os meninos, se

fosse'preciso, não iam â aula de educaqão física para ir â missa que decorria na

escola (...) E não havia nenhuma autorizaqão do encarregado de educaqão

dizendo que permitia que o seu menino faltasse â aula de educaqão física (...) a

verdade é que as coisas comeqaram a morrer. (A, EC, 778-821)

Na sua perspectiva, o conselho directivo corroborava tacitamente esta

atitude de exclusão pela ausência de preocupacão no acompanhamento das

actividades:

(...) e nunca houve dos ôrgãos de gestão da escola qualquer preocupaqão de

acompanhar as actividades e de saber como é que elas tinham decorrido. Era

mais o grupo que fazia chegar ao Conselho Pedagôgico ou ao Conselho Directivo,

relatôrios das actividades e que aquilo era um bocado encarado: "Lã vêm estes

tipos, outra vez chatear-nos e roubar-nos tempo com estas propostas". (A, EC,

825-834)

Ana também expressou as limitacôes desta atitude em relacão å actividade

lectiva. O conselho pedagôgico parecia ouvir mais depressa as queixas de

professores de outras disciplinas relativamente aos atrasos decorrentes do

banho ou da troca de indumentária depois da aula. Por isso mesmo se

penalizou o tempo programa da educacão física :

(...) decorreu de queixas dos professores das outras disciplinas, porque os seus

alunos chegavam atrasados â aula, porque tinham saído da aula de EF ao toque
ou depois do toque e ainda tiveram depois que se ir equipar ou desequipar, e

depois ainda não tinham gozado o intervalo e tiveram que ir beber água, ou comer,
ou fazer xixi, ou comer, ou não sei quêí E chegaram atrasados as suas aulas (...)
Isto foi aprovado em Conselho ( ...) o que está escrito a nível do regulamento é

que, para aqueles alunos que tomem banho, saem 10 minutos mais cedo (...) (A,
EC, 738-755)
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Era apenas na informalidade das relacôes com alguns colegas de outras

disciplinas, a propôsito da reflexão sobre a especificidade das aprendizagens

em educacão física e da sua repercussão sobre a avaliacão dos alunos, que

Ana encontrava um motivo de interesse e até de apoio:

(...) eu sinto que há alguns colegas que se mostram interessados em entender,
portanto, as características prôprias da disciplina (...) os comportamentos (...) as
atitudes que os alunos possam manifestar nas aulas de educaqão física (...) a

preocupaqão ou, pelo menos, a atenqão em ouvirem porque é que determinado
aluno tem determinada avaliaqão (...) Mas são coisas pontuais. Não é a escola,
são colegas, pontualmente, de algumas disciplinas, que valorizam a minha opinião
sobre a turma e sobre os alunos (...). (A, EC, 703-71 6)

As limitacôes impostas pelas características físicas da escola e a percepcão

sobre o ambiente marginalizador que circunscreviam o ensino da educacão

física, reflectiam assim a tensão entre o trabalho de ensino da Ana e o

contexto organizacional.

Na análise desta relacão, o grupo disciplina não foi apenas referenciado

para ilustrar a vitimizacão da disciplina. Entre a prática desejada nas relacôes

intragrupo, pelo seu contributo para a melhoria da qualidade da atitude dos

alunos face â disciplina, e a prática efectiva desse intercâmbio, Ana encontrava

o vazio do isolamento. Na sua perspectiva, a funcão mais importante do

trabalho do grupo consistia na harmonizacão das decisôes de gestão de

recursos e dos materiais curriculares e na cooperacão em relacão å prática de

ensino. Uma cooperacão que almejava basear-se na reflexão e troca de

experiências acerca dos modos de conducão do ensino, no respeito pela

autonomia de cada professor. Neste sentido argumentou o valor da ajuda,

discussão e tomada de posicão colectiva sobre os objectivos pedagôgicos, o

ensino, a organizacão das conteúdos e a avaliacão:

(...) discutir entre nôs que conteúdos vamos abordar, dentro destes conteúdos que
objectivos vamos definir, que aquisiqôes é que queremos nos alunos, todo o

percurso que nôs queremos para estes alunos e, depois, a partir dai, até se

possível construirmos ou socorrer-nos de instrumentos que tentem essa tal

coerência (...) (A, EC, 619-626);

(...) deixando sempre margem de manobra para a forma de trabalhar de cada um,

mas haver uma discussão muito aberta sobre as perspectivas de cada um, como é

que cada um encara a prôpria disciplina e a forma de abordar, os métodos que
utiliza e, depois, tentarem encontrar um consenso, para haver uma intervenqão
coerente entre todos os professores (...) (A, EC, 521-529)
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Uma coerência que Ana desejava que se reflectisse junto de outros

interlocutores na escola, nomeadamente dos colegas de outras áreas

disciplinares no ensejo da recuperacão do valor pedagôgico curricular da

educacão física:

(...) com os prôprios professores das outras disciplinas, a EF, pelo menos da minha

experiência nas outras escolas, é uma área que é desvalorizada pelos outros

professores, mas, muitas vezes, isso também se deve ã falta de consistência na

intervenqão dos docentes de EF (...) (A, EC, 452-470)

Todavia, naquele momento, era também no grupo de educacão física que a

professora identificava algumas das limitacôes a um trabalho de ensino mais

apoiado e coerente. O que Ana observava era a ausência de parceria, a falta

de vontade em encontrar a referência comum no trabalho, o privilégio do

isolamento e o receio de exposicão mútua. Uma ausência de relacão que,

segundo ela, se reflectia negativamente na falta de consistência do percurso

escolar dos alunos e das práticas de ensino, com efeitos importantes na

desvalorizacão da disciplina pelos alunos e pelos professores das restantes

disciplinas:

(...) As pessoas têm muito medo de falarsobre o que fazem, têm muito medo de se

expor, portanto, aos prôprios colegas e acho que depois (...) até se poderão criar

situaqôes de desvalorizaqão da prôpria disciplina junto dos alunos, porque não há

o mínimo de consistência na intervenqão dos vários professores. (A, EC, 505-51 1 )

1.3 Os Alunos

O critério da desvalorizacão da disciplina pelos alunos constituiu um

referencial decisivo na apreciacão que a Ana realizava do trabalho com as

suas turmas. Isso pôde constatar-se na forma como justificou a seleccão da

turma para realizar o acompanhamento do trabalho97, baseando-se na

apreciacão da sua atitude face â disciplina e å aprendizagem:

(...) Foi o sentir que estes alunos tinham um certo desrespeito, quer dizer, não
valorizavam a EF e, depois, por tabela, não valorizavam a intervencão do Drofessor
de EF (A, EC, 839-842)

F

Deste facto decorriam a falta de motivacão e de empenhamento dos alunos

na aula, principal motivo da sua dificuldade de ensino:

97 Aquela a que a professora conslderava ser mais diflcil ensinar educacâo flsica
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(...) as atitudes deles sempre foram atitudes um bocado apáticas (...) de não se

envolverem muito (...) falta de entusiasmo nas aulas, portanto eu caracterizei a
turma com uma certa apatia, uma certa falta de entusiasmo e achei que por trás
estava um certa desvalorizaqão da disciplina (...) (A, EC, 840-857)

Era uma atitude que Ana relacionava também com as expectativas

académicas que a prôpria escola criava nos alunos e com os recursos

econômicos da maioria dos alunos. Segundo a professora, a escola tinha

criado e desenvolvido sobre si mesma a imagem de um estabelecimento de

excelência para a propedêutica universitária e, nesse sentido, a formagão em

educacão física caía fora das disciplinas tradicionalmente conotadas com a

preparacão intelectual e científica, o que se reflectia no facto de os alunos

observarem esta disciplina como um estorvo académico:

(...) é uma escola, que é uma escola identificada por alguns, por ser uma escola
Que prepara os miúdos para a universidade. Que é uma escola muito boa, nas

disciplinas que por eles são valorizadas, no português, na matemática, portanto,
todas as outras disciplinas e a EF para eles era uma chatice, era uma estopada.
la-lhes roubar tempo, portanto, ou poderiam ficar em casa mais uma hora a dormir,
ou poderiam ter uma hora livre. Porque não Ihe reconhecem qualquer valor para a

sua formagão e aqueles que gostam da actividade física, pois pagam-na cã fora.

Portanto, não hâ problema nenhum, não precisam dela para nada câ dentro (EC
858-871)

Desta forma, não eram, nem o nível de capacidade dos alunos, nem os

excessos do seu entusiasmo na aula que retraíam o sentimento de prazer e

capacidade de ensino de Ana. No contraste que estabeleceu entre esta e a

turma em que se sentia mais â vontade a ensinar, assumiu mesmo que estas

eram duas características desafiantes, que estimulavam positivamente a sua

relagão com os alunos:

(...) o entusiasmo na aula, o envolvimento, o empenhamento nas tarefas que eu

proponho.(...) A apetência para a actividade, aceitarem todas as actividades (...)
com ruido, com barulho, com entusiasmo, com alegria (...) é giro porque é uma

turma, que em termos das suas capacidades, em termos motores, não tem nada a

ver com esta, é muito mais fraca, é capaz de ser das turmas mais fracas que eu

tenho, mas é uma turma que dã imenso prazer de trabalhar com ela (...) (A, EC

887-902)

Assim, o que parecia facilitar o trabalho de ensino de Ana com as suas

turmas era a disposigão e receptividade que demonstravam em relacão ås

propostas de aprendizagem, mesmo nas circunstâncias em que o seu nível de

capacidade inicial era reduzido.
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Para ser acompanhada no estudo, Ana escolheu uma turma do 9° ano de

escolaridade, constituída por 27 alunos, 17 elementos femininos e 10

masculinos. Era uma turma que acompanhava pela primeira vez, com a qual

tinha, até então, desenvolvido um contacto irregular durante o primeiro período,

resultado das sucessivas interrupgôes impostas pela realizagão das obras a

que já fizemos referência.

As características da turma em causa foram recolhidas a partir de uma

amostra de 9 alunos, 3 rapazes e 6 raparigas98. Os resultados sobre as

condigôes de frequência da disciplina99, mostraram que este grupo de alunos

apresentava uma idade média de 14,3 anos, um valor enquadrável no escalão

etário previsto para este ano de escolaridade e que evidenciava um percurso

escolar normal. Com efeito, neste grupo, apenas um aluno, com 16 anos de

idade, não frequentava pela primeira vez o 9° ano de escolaridade.

O perfil formal da capacidade académica destes alunos em educagão física,

recolhido a partir das informagôes obtidas sobre o nível atingido na avaliagão

do ano e período lectivo anteriores ao início das recolhas, caracterizou-se

globalmente por um nível intermédio. Relativamente å avaliagão do primeiro

período, um aluno deu indicagão de ter sido avaliado negativamente, cinco no

nível 3 e três no nível quatro da escala de classificagão utilizada para a

avaliagão no ensino básico.

Uma característica importante referida pela maioria destes alunos (seis)

relacionou-se com o facto de terem indicado praticarem, com uma regularidade

e volume acentuados, uma actividade física enquadrada fora da escola.

1.4 As Matérias de Ensino

As actividades escolhidas por Ana para serem acompanhadas neste estudo

foram o voleibol, em relagão ao qual sentia maior capacidade de ensino, e a

ginástica, actividade em que sentia maior dificuldade em ensinar. Segundo

98 Tal como para todos os casos. foram Inicialmente seleccionados 10 sujeitos Neste caso, fol expurgado um aluno (rapaz) por nâo ter respeitado
as condicoes de participacâo no estudo (faltou a cinco das oito aulas observadas e nâo respondeu aos questionârios).
99 Obtidos a partir das respostas ao questionário sobre as percepcOes dos alunos relativas â disciplina de educacâo flsica, â sua participacâo nas

aulas e â turma (anexo 1 9)
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esta professora, a principal razão da diferenga de domínio das duas

actividades estava associada a factores relacionados consigo mesma e com

características dos alunos. No seu caso, destacou a diferenga do

conhecimento pedagôgico do conteúdo em relagão âs duas actividades. No

voleibol este conhecimento era mais consistente e dava-lhe maior seguranga,

nomeadamente em relagão ås progressôes pedagôgicas e ao diagnôstico e

acompanhamento das dificuldades dos alunos:

(...) sinto-me mais segura na apresentagão...na proposta das actividades a fazer
com os miúdos, até em termos de progressôes para a aprendizagem e no

acompanhamento que eu fago, portanto, até em termos do feedback que eu Ihes
dou (...) Eu, a nívelda Ginástica, tenho uma grande inseguranga (A, EC, 916-923)

Os comentários âs dificuldades da ginástica ocuparam parte substantiva da

sua argumentagão. Uma dessas dificuldades assumia uma dimensão afectiva.

Ana sempre havia detestado a ginástica. A razão desse desencontro era muito

associado ao seu perfil morfolôgico, que considerava mais adequado a

actividades que exigiam sobretudo as qualidades de forga e resistência e

menos a flexibilidade. Foi também nas suas limitagôes físicas para o apoio â

aprendizagem dos alunos, nomeadamente na realizagão das ajudas (elemento

nuclear da aprendizagem na ginástica) que suscitavam, que Ana encontrava

outra razão para a sua dificuldade no ensino desta actividade. Considerava

que, para além de ser uma actividade complexa, a ginástica era uma área de

formagão em que os alunos do 3° ciclo e ensino secundário manifestavam uma

formagão anterior fraca e, por esta razão, necessitavam de uma ajuda física

mais substancial do professor. Uma dificuldade que se acentuava em virtude

das características morfologicas dos alunos deste nível de escolaridade:

(...) porque fico aflita das costas. Mas é mesmo, tem muito a ver com as ajudas. Na
Ginástica eles ... repara, no 9° ano elesjá são muito grandes, então as raparigasjá
estão muito prôximas do seu tamanho defínhivo, do seu peso definitivo (...) (A, EC

937-942)

Outra razão avangada por Ana referiu-se ao nível de preparagão anterior

dos alunos nesta actividade. Essa característica não sô aumentava as suas

dificuldades pessoais, como se repercutia sobre o nível de motivagão dos

alunos. Ana considerava que, face aos conteúdos que realmente os motivavam
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nesta actividade (as habilidades mais complexas), o seu nível de preparagão

era muito reduzido:

Porque eu tenho consciência que o que os miúdos gostam da Ginástica são

aquelas situagôes mais complexas, portanto de... sei lâl, por exemplo, no mini-

trampolim eles querem é aprender os mortais, portanto são actividades, que depois

também Ihes dão uma certa auto-estima se tiverem êxito e se aprenderem. E o que

eu sinto é que na Ginâstica, a aprendizagem dessas situagôes mais complexas,

está muito comprometida se eles não tiverem bases. (A, EC, 925-935);

(...) não se envolvem tanto na aprendizagem, não se motivam tanto e eu tenho

muito mais difículdade ... eu propria sinto muito mais dificuldade em conseguir

motivá-los para se empenharem na tarefa (...) (EC, 980-984)

Independentemente das dificuldades oferecidas pela atitude dos alunos face

å disciplina e pelo ensino de um dos conteúdos escolhido, o sentimento de

auto-eficácia geral da Ana era bastante positivo.

2. Do Sentimento de Auto-eficáciaGeral daAna

O valor do índice obtido do sentimento de auto-eficácia geral no ensino (4,8)

da Ana situou-se entre os percentis 75 e 90 da distribuigão encontrada para a

totalidade dos sujeitos que participaram na fase extensiva para a selecgão dos

casos. Este valor correspondeu a um perfil de respostas (Quadro 19) que foi

posteriormente confirmado com a professora, momento em que também foi

possível analisar as principais razôes em que fundamentava crenga.

Quadro 19 - Perfil do sentimento de auto-eficácia geral da Ana

Muitas vezes, quando um aluno faz melhor do que é habitual é porque eu me esforco um
^

poucomais 1 2 3 4 5Q
Normalmente, quando um aluno tem uma prestacão melhor do que é habitual, é porque
eu encontrei formas melhores de o ensinar

Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar os alunos mais

difíceis

Normalmente, quando a prestacâo dos meus alunos melhora é porque eu encontrei

formas de ensino mais eficazes

2 3 4 (?) 6

2 3 4(7) 6

2 3 (7) 5 6

Se um aluno domina rapidamente um novo conceito poderá ter sido porque eu conhecia

os passos necessários para ensinar esse conceito ..

? o(~a) = fi

(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4 - Concordo mais do que discordo;
5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

Como se pode observar, a distribuigão das respostas nos vários itens,

apesar de revelar um sentimento de auto-eficácia elevado, assumiu algumas

variagôes, entre as respostas no nível 4 e no nível 6 aos itens da escala. Este

perfil de resposta pôde justificar-se por alguns dos argumentos utilizados por

Ana durante a entrevista de contextualizagão. Nesta conversagão, Ana

evidenciou a forte convicgão na sua capacidade geral de intervengão
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pedagôgica, nomeadamente no domínio dos seus comportamentos de

instrugão, na apresentagão das tarefas de aprendizagem e no seu

acompanhamento, onde a sua capacidade de diagnôstico da prática de

aprendizagem dos alunos assumia um papel central:

Porque eu considero que da minha intervengão, da frequência e no fundo da

qualidade da minha intervengão junto dos alunos, tanto na instrugão ou na

apresentagão da tarefa, como depois no acompanhamento mesmo dessa prôpria
tarefa (...) através da observagão, tenho a capacidade de identifícar, aqueles

comportamentos que não estão de acordo, ou que estão de acordo em termos de

reforgo positivo, mas as componentes, vá lá, criticas da tarefa e, portanto,
transmitir essa informaqão (A, EC, 222-237)

Este sentimento estendeu-se igualmente â valorizagão da sua intervengão

no desenvolvimento de um clima relacional positivo entre o professor e os

alunos e estes e as tarefas de aprendizagem, nomeadamente no que diz

respeito â promogão de ambiente securizante e de interesse pela

aprendizagem:

E eu considero que, em termos da aprendizagem, neste caso a nível motor, é

importantíssimo o reforqo (...) que isso é factor fundamental para o êxito dos

alunos. Por várias razôes e uma delas também é pelo proprio clima, portanto, ele

sabe que o professor estâ atento ao que ele faz, que o professor valoriza o que ele

faz (...) sente-se mais motivado, sente-se, portanto, acompanhado e, como a

informaqão decorre da actividade que ele está a fazer, dá imenso signifícado para
o aluno. Portanto, é por isso que eu concordo (A, EC, 237-256)

Na sua argumentagão, houve todavia o ensejo de sublinhar o carácter

contextual do seu sentimento de capacidade de ensino. Para justificar que, em

algumas circunstâncias, essa capacidade não era plenamente demonstrada, a

professora exemplificou com as dificuldades que sentia em contextos

organizativos massivos ou quando ensinava actividades que conhecia pior.

Nestas circunstâncias, o factor dificultoso centrava-se na gestão da aula e nos

seus efeitos de fragilizagão da observagão da prática dos alunos (sublinhando,

aqui pela negativa, o valor desta sua competência na apreciagão da sua

capacidade geral de ensino):

Quando isso não é possível, mu'itas vezes, é porque eu não tenho a capacidade de

gerir, portanto, em termos da aula, por forma a poder, observar o aluno (...)

Especialmente quando...por exemplo, o tipo de actividade, é um bocado massivo

estão todos em actividade ao mesmo tempo (...) quanto ao tipo de actividade

propriamente dita, é assim: aquelas actividades em que eu sinto maior

inseguranqa, são aquelas em que eu também tenho mais difículdade em termos de

observaqão, de acompanhar a actividade do aluno, de identifícar
essas...falhas (...)

jâ me aconteceu situaqôes em que eu olho para o aluno, vejo-o executar, eu sei
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que aquilo não saiu bem, mas também não sei muito bem o que é que falhou (A,

EC, 261-289)

Quando se referia âs circunstâncias mais difíceis, Ana revelou encontrar em

si mesma o principal môbil para ultrapassar
os problemas sentidas no ensino,

evidenciando desta maneira o seu sentimento de responsabilidade pessoal e a

sua expectativa positiva na sua capacidade para os resolver. Sobre este

assunto, referiu privilegiar as estratégias do estudo individual e da consulta a

peritos:

Depois, em geral, o que eu tento é ir para casa e estudar, ou perguntara colegas

(...) que tenham mais experiência que eu e sentem-se mais â vontade

nessas...nessas âreas, perguntar-lhes mesmo: "Tenho um aluno que me faz isto

sistematicamente, como é que eu o posso ajudar?", portanto, vou-me tentar

socorrer também da experiência de outros colegas. (A, EC, 289-298)

No conjunto dos seus argumentos, Ana justifica assim duas fontes de

enraizamento do seu sentimento de auto-eficácia geral: a crenga na sua

competência pedagôgica ao nível da instrugão e clima, tomando por base a

qualidade da observagão e diagnôstico da actividade dos alunos;
e a crenga na

sua capacidade para identificar as situagôes mais problemáticas e encontrar os

expedientes que as permitissem ultrapassar.

3. Aspectos Gerais do Conhecimento Prático daAna

Entre os aspectos analisados do seu conhecimento prático pode diferenciar-

se uma dimensão mais geral, assim referenciada por ter sido colhida em

conversagôes que não tiveram as circunstâncias particulares da prática por

inspiragão directa. Não obstante, este é um conhecimento que é originado no

conjunto dessas circunstâncias justificando-se, por isso, o recurso â

designagão de conhecimento prático. A ilustragão deste conhecimento reparte-

se por dois pontos: a alusão ås fontes privilegiadas por Ana na sua construgão;

e a referência å sua percepgão sobre o processo de ensino da educagão física.

3. 1 As Fontes do Conhecimento de Ana

Quando, na entrevista de contextualizagão, a Ana se referia âs experiências

que ao longo sua socializagão tinham marcado seu o pensamento e acgão
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sobre o ensino, as experiências práticas e pessoais ressaltaram como os

momentos mais decisivos nessa configuragão.

No domínio das suas experiências profissionais, referiu-se â sua prática de

ensino e â sua actividade de formadora como duas importantes fontes de

conhecimento.

Na alusão å sua experiência prática de ensino, Ana referenciou o momento

em que iniciou a actividade lectiva como uma etapa crítica, onde encontrou

motivos que a despertaram para uma compreensão do acto de ensino como

não tinha acontecido durante a sua formagão inicial:

(...) comecei a dar aulas e quando me comecei, efectivamente, a preocupar em
termos das aulas (...) comeqou um processo pessoal de entendimento de muitas
coisas que, enquanto praticante, por exemplo no ISEF, não ganharam qualquer
signifícado para mim. Portanto ... e especialmente a prôpria, a técnica, na eficácia
do gesto. E, ao ter que observar os alunos, ao ter que avaliar os alunos, houve
muita coisa que comeqou a ganhar significado para mim (..J(A, EC, 126-135).

Desta forma, Ana parecia dar preponderância å evidência empírica do

conhecimento, sobre a sua evidência proposicional. A valorizagão prática do

conhecimento acompanhou-a desde então, fundamentando a forma como

encontrava nas dificuldades das situagôes de ensino os motivos para se

envolver num processo de pesquisa individual - atrás referido sob a forma do

estudo individual ou do recurso å consulta de outros colegas - de solugôes

mais adequadas de ensino. Ana revelava não prescindir do recurso a um

conhecimento produzido por "fontes externas" -

algumas de características

proposicionais -, todavia, remetia a sua utilizagão para a dependência das

necessidades concretas da sua actividade lectiva.

Este processo de sustentagão do conhecimento era reforgado pela sua

percepgão acerca de algumas inconsequências da sua formagão académica,

por exemplo, no domínio da ginástica:

(...) nunca tive uma formaqão muito virada para a Ginâstica e quando me

comeqaram a dar a Ginâstica, jâ foi tarde e houve certas aquisiqôes que eu não

consegui fazer porque não tinha as bases. Sei lâ, por exemplo no ISEF, quando
nôs estâvamos na Ginâstica de aparelhos, eu nos aparelhos não tinha flexibilidade

para aquilo, não tinha um conhecimento em termos postural, um domínio corporal,

para executar algumas daquelas situaqôes que me eram solicitadas (...) (A, EC,

116-1126)
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Mesmo quando referenciou a sua actividade de formadora como fonte do

seu conhecimento sobre ensino, foi na reflexão acerca dos processos para

alterar as práticas dos professores com quem trabalhava, procurando que se

sentissem confortáveis na aprendizagem, que Ana encontrou fundamentos

para procurar na sua prôpria actividade os dispositivos didácticos que

permitissem estimular o envolvimento dos alunos na aprendizagem:

(...) o que me marcou muito ultimamente foi a formagão de professores (...) o tentar

conseguir criar neles a apetência para darem educagão física e o sentirem-se â

vontade, sentirem-se bem, nessa sua fungão (...) E isso fez-me questionar um

bocado sobre o problema de me preocupar em entender um bocado os outros,

como processo de também os poder ajudar, os poder acompanhar, percebes?,
nesse seu percurso de aprendizagem (....) (A, EC, 34-49)

Apoiada na metáfora do "namoro" sugerida por um colega para facilitar o

processo de alteragão do conhecimento dos professores, Ana reflectia sobre

os seus prôprios modos de aproximagão aos alunos:

(...) eu nunca mais me esqueci disso, ele usou uma vez uma expressão, (...)
tinhamos que namorar os professores para os convencer. E a verdade é que eu

comecei a...pela minha experiência prôpria, comecei a entender que temos que

criar um ambiente de confíanga muito grande para as pessoas se abrirem, para as

pessoas se exporem e depois também aceitarem a nossa prôpria ajuda! E isso fez

com que eu me comegasse a preocupar nas minhas aulas, em ver, a efícácia da

minha intervenqão, o efeito da minha intervenqão (...) (A, EC, 1 122-1 136)

Um outro âmbito de experiências que Ana relatou como importantes na

construgão do seu conhecimento assumiam um cariz pessoal. Num desses

relatos a professora referia a importância da sua experiência familiar, da

influência da sua matemidade (ou a "fungão de mãe" como preferiu chamar-

Ihe) no seu modo de compreensão e de conhecimento dos alunos. O facto de

experimentar uma relagão quotidiana com um dos filhos de idade prôxima dos

seus alunos era considerado um factor facilitador do relacionamento que com

eles estabelecia:

(...) ter fílhos em idade escolar (...) o esforqo que eu faqo de tentar compreendê-
los, conhecê-los bem, depois acaba por ter também uma transferência para o meu
relacionamento com os alunos, em que eu, portanto, talvez os compreenda melhor
(...)(A,EC, 1072-1082).

Desta maneira, a professora assimilava â sua prática de ensino um

conhecimento pedagôgico transferido de um ambiente relacional mais íntimo e

individualizado, procurando com isso concretizar os princípios de atengão,

compreensão e ajuda å aprendizagem dos seus alunos. Uma transferência que
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também era facilitada pela idade, â qual Ana atribuía a maturidade da sua

capacidade relacional. Considerava que "os anos de vida" eram um elemento

que favoreceria uma atitude mais positiva no encarar das dificuldades dos

alunos e na forma de lidar com eles, uma postura menos primária, mais

orientada para a auscultagão e ajuda do que para o juízo avaliativo imediato:

A idade que nôs temos torna-nos mais tolerantes, tentamos não emitir logo um

juízo de valores (...) tentamos mais o compreender e o ajudar do que propriamente

ojulgar{...) (A, EC, 1168-1173)

Utilizando a dimensão das orientagôes do conhecimento prático

referenciada por Elbaz (1983), encontramos quatro fontes predominantes para

a construgão do conhecimento de Ana. A sua experiência prática de ensino ou

"situacional", directamente associada âs circunstâncias das dificuldades da sua

actividade de ensino; o recurso a fontes externas ou teôricas de conhecimento;

a sua experiência social como formadora, relacionada com a valorizagão da

reflexão sobre as suas práticas de ensino; e a sua experiência pessoal, familiar

e da sua prôpria vida em geral.

Das referências a estas experiências ressalta de comum o carácter pessoal

e reflexivo da abordagem do conhecimento. No seu testemunho, Ana assinala

a vantagem de encontrar noutros contextos pedagôgicos, para além da sua

actividade profissional, elementos de referência nuclear que despertem novas

reflexôes ou o transporte (transferência) de novos elementos de conhecimento

para a construgão do seu modo de pensar e actuar no ensino.

3.2 O Conhecimento Pedagôgico: as percepgôes da Ana sobre

o processo de ensino em educagão física

A análise das concepgôes da Ana sobre o contributo escolar da educagão

física, o significado de um bom ensino da educagão física, de bom professor,

de um ensino eficaz nas diferentes dimensôes de intervengão pedagôgica e a

sua crenga na eficácia geral do ensino permitiram-nos identificar os elementos

mais gerais do seu conhecimento pedagôgico.
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3.2.1 Concepgão de Educacão Física

O conjunto das temáticas que atravessaram o testemunho de Ana em

relagão ao contributo da educagão física para a formagão escolar dos alunos

(Quadro 20), reflectiram a importância que atribuía å realizagão de uma

aprendizagem estruturada, fundamentada numa formagão motora de base

sôlida, para viabilizar a formagão nos conteúdos específicos da educagão

física, nomeadamente os que são referenciados nos programas da disciplina.

Quadro 20 - Categorias da perspectiva de Ana sobre o contributo da educacão física

Domínio Tipo de Modificacão

Actividade motora Auto-percepcão

Actividades dos programas Atitude

Domínio social Prestacão

Desenvolvimento geral

... .

Embora desejasse que os alunos manifestassem um elevado rendimento

nas actividades propostas nos programas, Ana colocou condigôes prévias â

realizagão desse objectivo. Para si, havia que, em primeiro lugar, garantir a

formagão de base dos alunos, sem "queimar" etapas do seu percurso de

aprendizagem:

Continuamos a acreditar que se eles tiverem as bases desde pequeninos, se
tiverem um desenvolvimento motor, portanto, de acordo também com as idâdes
deles, acreditamos que poderemos ter turmas que nos dê mu'ito prazer em termos
do rendimento motor deles (alunos) ( )
(A, EPEF100, 65-75)

(...) acabei por valorizar muito a área da EF como uma área que Ihes permite a

eles conhecerem-se em relaqão aos conteúdos específicos da disciDlina ( ) ÍA
EPEF, 79-83)

v '' v '

De acordo com esta professora o maior contributo da disciplina estava na

possibilidade de levar os alunos a compreenderem as suas potencialidades

motoras (auto-percepgão) para estimular a sua participagão consciente nos

processos de aprendizagem e aperfeigoamento da prestagão motora

100 Entrevista sobre Percepcôes Acerca do Processo de Ensino em Educacâo Flsica.
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específica e do seu desenvolvimento motor em geral. É um contributo que se

situa ao nível da formagão da atitude dos alunos em relagão a si prôprios:

(...) cada vez valorizo mais esta área, ao nível deles (alunos) se conhecerem a si

prôprios, tomarem consciência do seu verdadeiro valor em termos motores,
tentarem perceber se é possível da parte deles contribuírem para melhorar

portanto, vá lâ a sua prestaqão motora, o seu prôprio desenvolvimento motor e,

portanto, a este nível quer dizer que é muito mais nas atitudes. Cada vez mais

sinto que esta área é extremamente importante ao nível das atitudes, ao nível do

conhecimento de si prôprio (...) (A, EPEF, 29-38)

Foi no respeito por esta orientagão que Ana perspectivou a possibilidade de

concretizar um projecto curricular mais amplo na disciplina, assumindo então e

nessa condigão os programas oficias da disciplina como um referencial

importante:

(...) e prôprio programa ai, sim, seria uma realidade e seria um desafio. (A, EPEF, 1 57-1 58)

Associado a este contributo, Ana valorizou outro, situado no domínio social,

nomeadamente no desenvolvimento da responsabilizagão dos alunos pelo

desempenho das tarefas e na promogão da cooperagão entre pares no

trabalho de grupo.

Recuperando aqui a sistematizagão sobre as concepgôes de educagão

física propostas por Crum (1993a) e as orientagôes curriculares analisadas por

Ennis (Ennis, 1994b; Ennis & Zhu, 1991), a perspectiva apresentada por Ana

situou-se algures numa combinagão entre as perspectivas ecléctica ou crítico-

constructiva, personalista e pedagogista, e entre a orientagão para a

aprendizagem e a orientagão social. Com efeito, a referência ao objectivo

último da aprendizagem das actividades específicas da disciplina a que

acrescentava a alusão aos programas de educagão física, denotava o

propôsito de promover uma formagão nas diferentes dimensôes da actividade

física. Por outro lado, o apelo â formagão de um espírito empenhado e

consciente do aluno de forma a habilitá-lo para uma participagão activa no seu

proprio processo de formagão, enquadra-se na valência crítica-construtiva e na

orientagão para a aprendizagem. O seu discurso enfatizou também a

preocupagão com a formagão das competências individuais na motricidade

básica (e.g., gramática do movimento), recorrendo a argumentos que têm

sustentado a orientagão personalista. Finalmente, valorizando o
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desenvolvimento das competências sociais, Ana utilizou ideias enquadráveis

na concepgão pedagogista ou na orientagão social.

3.2.2 Condicionantes â Realizagão do Contributo da Educacão

Física

A percepgão do contributo da disciplina expressa por Ana estava

intimamente associada a um conjunto de limitagôes que esta professora lia no

percurso escolar dos alunos (Quadro 21).

Quadro 21 • Categorias da perspectiva de Ana sobre as condicionantes ao contributo da educagão
física

Alunos Família Escola Sistema Educativo

Formacão anterior Atitude Face â

educacão física

Clima organizacional

Condicôes Lectivas

Estatuto da disciplina

Num dos argumentos utilizados, Ana expressou a convicgão de que,

geralmente, os alunos chegavam âs etapas da sua escolaridade na disciplina

"atrasados", com lacunas na sua formagão motora, que dificultavam o

desenvolvimento do trabalho programado. O tema da formagão anterior do

aluno e a forma como condicionava a utilizagão dos programas frequentou o

discurso de Ana:

(...) independentemente do ano de escolaridade em que os miúdos estão, todos os
anos acabamos por repetir quase sempre a mesma coisa em termos dos

conteúdos, em termos das abordagens nas prôprias aulas (...) (A, ECEF, 21-27)

(...) neste momento, quando eu olho para o programa, sinto uma frustraqão
enorme. Eu acho que, muitas vezes, quando nôs criticamos o prôprio programa de
EF é porque sentimos uma frustraqão enorme, porque não conseguimos que a

esmagadora maioria dos nossos alunos consigam alcanqar aqueles obiectivos (A

ECE, 159-166).
v '

Nesta argumentagão, Ana reforgou a sua identificagão com os programas

nacionais de educagão física, acrescentando um sentimento de insatisfagão
pela dificuldade imposta â sua realizagão.

Na sua perspectiva a superagão desta dificuldade encontrava-se na

salvaguarda da regularidade da formagão em educagão física e não em razôes
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mtrínsecas aos alunos. Um problema crônico com uma incidência muito

particular nesta disciplina:

(...) a grande maioria deles, não têm culpa nenhuma de não ter tido vivências e não
ter tido bases. (...) ainda no outro dia nôs estávamos aqui a conversar, aquilo que
os outros professores comeqam a percebernas outras disciplinas, que é terem que
lidar com turmas em que os miúdos não têm bases, nôsjâ nos habituámos muito a
isso, porque, efectivamente, eles não têm bases. (A, EPEF, 57-67)

Ana encontrava as raízes deste problema em vários campos, destacando-

se, desde logo, a forma complacente como no sistema educativo parece

aceitar-se os hiatos na base da estrutura vertical do currículo real da educagão

física e se descura a formagão dos professores nesta componente disciplinar:

(...) depois hâ um hiato no 1° ciclo. Efectivamente, os professores do 1° ciclo,
porque não se sentem â vontade, porque nunca tiveram vivências, por razôes
diversificadas, a sociedade também não Ihes pede isso, também não é isso que

quer(...) (A, EPEF, 222-227)

Portanto, hâ ali um hiato, hâ um hiato em termos de hábitos de organizaqão,
hâbitos de participaqão em termos de vivências. E depois, o 2° ciclo, pelo que eû
me pude aperceber também é muito irregular (...) (A, EPEF, 234-238)

A persistência desta irregularidade foi igualmente atribuída å ausência de

pressão de outros parceiros do processo educativo, nomeadamente å forma

como as famílias acordam manter afastada a educagão física do núcleo central

das disciplinas do currículo:

(...) também não é isso que quer os prôprios papás, que também se sentem muito

mais sossegados se for um professor especialista e a pagar num clube ou alguém
que vâ lâ dar aulas do que propriamente o professor, o professor tem que se

concentra naquelas matérias mais importantes. (A, EPEC, 227-233)

Mas era também no âmbito do estabelecimento educativo que Ana

encontrava os obstáculos å realizagão do desejado contributo da disciplina.

Neste campo, mantinha a sua preocupagão com a irregularidade da formagão

oferecida. A qualidade dos espagos e equipamentos e, particularmente, a

articulagão do trabalho entre os professores no seio da disciplina foram

enunciadas como condigôes determinantes para a formagão dos alunos:

(...) acho que os professores, no caso aqui desta escola, mas pelos vistos também
deve ser uma coisa mais ou menos geral (...) conversam pouco, abrem pouco o

jogo, também sentem uma certa inseguranqa no tipo de trabalho que fazem com os

miúdos (A, EPEF, 292-299)
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No discurso de Ana, a garantia do carácter sistemático e articulado do

processo de formagão dos alunos na disciplina, dependente de um conjunto

alargado de factores, pareceu assim constituir o aspecto central na

salvaguarda do contributo escolar da educagão
física.

3.2.3 Sobre o Papel do Professor na Garantia do Contributo

Escolar da Educacão Física

Quando analisou o papel do professor na garantia do contributo da

educagão física para a formagão escolar dos alunos, Ana referiu-se a três

âmbitos prioritários de intervengão dos professores
- a fungão de cooperagão,

a fungão curricular e a fungão de ensino.

0 investimento na cooperagão foi justificado pela necessidade de renovar a

imagem da disciplina de educagão física junto do corpo docente da escola,

particularmente pela adopgão de uma atitude de disponibilidade para a discutir

e argumentar a análise do trabalho de ensino realizado no seio da disciplina.

Para ilustrar este propôsito, relatou o caso de um aluno com uma elevada

capacidade na educagão física, mas que, pelo seu insucesso na generalidade

das restantes disciplinas, suscitava dos seus responsáveis a incompreensão

face â avaliagão positiva que Ana fazia da sua conduta e aprendizagem nas

aulas:

(...) e eu pedi aos professores das outras disciplinas para o virem ver nas minhas

aulas para perceberem que havia ali um problema que tinha que ser analisado de

outra maneira se queríamos ajudar o moqo, porque ele não podia ser estúpido, era

impossível ser estúpido, não era, percebes?, porque a capacidade de identificar

aqueles dados, trabalhá-los, dar a resposta adequada ã decisão era impossível, de

facto, ninguém veio, e depois ela no fím disse-me "é pena é não nos explicarem
essas coisas assim porque, agora, talvez eu concorde contigo que vocês também

têm obrigaqão de abrir os olhos a quem é responsâvel pela educaqão do menino

de que há ali um discrepância muito grande" (A, EPEF, 412-429)

Neste ensejo Ana argumentou uma atitude de disponibilidade para a troca

de experiência e a abertura para a observagão e análise de elementos

concretos da prática pedagôgica prôpria da disciplina. Uma iniciativa difícil, já

que reconhecia que os professores de educagão física se encontravam

fatigados de uma luta pela visibilidade curricular da disciplina.
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Para o reforgo da pertenga curricular da educagão física, Ana acreditava que

os professores deviam investir no desenvolvimento de um processo de

avaliagão objectivo e consistente. Reconhecia, no entanto, que o tempo

(reduzido na sua carga semanal e na duragão das aulas), e a falta de

regularidade das aulas constituíam um obstáculo difícil ao desempenho desta

fungão.

Para além da fungão curricular, Ana argumentava um investimento na

prática de ensino:

(...) as primeiras aulas, efectivamente, é criar certas rotinas, hábitos (...) a minha

forma de estar é também valorizar muito o empenhamento dos alunos, eu sempre
Ihes disse a eles que não dou negativa a ninguém pelo facto de não conseguir
fazer, para mim, o que é importante é tomar consciência de que não consegue,
tomar consciência do que é que tem que fazer para conseguir e, depois,
desenvolver esse trabalho para verse consegue (...) (A, EPEF, 342-362)

Assumiu que os professores também deveriam ocupar-se da promogão de

um ensino orientado pelos princípios da criagão de hábitos de rotina na aula e

da valorizagão do empenhamento dos alunos, nomeadamente na promogão de

uma atitude consciente e empenhada no processo de aprendizagem. Segundo

Ana, este último princípio deveria prevalecer face å preocupagão dos alunos

realizarem ou não correctamente a actividade, como se receasse que um

enfoque exclusivo na qualidade da prestagão motora prejudicasse a

compreensão da aprendizagem.

Para o desempenho destas fungôes, Ana defendeu que era importante que

o professor possuísse várias características (Quadro 22).

Quadro 22 - Categorias da perspectiva de Ana sobre as características do professor

Características do Professor

Capacidade de

cooperacão

Formacão

permanente

Conhecimento dos

alunos

Experiência
Profissional

A disponibilidade para discutir em grupo, com os seus pares, as orientagôes

assumidas na actividade de ensino surgiu, uma vez mais, como uma

preocupagão de Ana. A assungão da diversidade pedagôgica e didáctica no

grupo, integrando os modos pedagôgicos dos professores, nomeadamente dos
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mais novos, discutindo-os entre pares, surgiram como os pontos fortes da sua

argumentagão para justificar esta indicagão:

Acho que tem que haver uma comunicaqão entre os vários professores, portanto,

os professores que vêm de novo, acho que são ôptimos porque como acabaram

de ter a sua formagão inicial vêm marcados até muitas vezes, ao nível da

didáctica da disciplina, pronto, com questôes que nôs não tivemos, não

abordámos, que já reflectem até a evolugão da prôpria investigaqão no ensino,

nôs ãs vezes sorrimos e na brincadeira, portanto, rebatemos, mas a verdade é que

fícamos a pensar nessas questôes, somos confrontados com novos métodos de

intervir com os miúdos e, como temos uma certa experiência, se nos dermos ao

trabalho de perceber porque é que são aqueles métodos, estamos a contribuir

para uma certa valorizaqão dentro do grupo desde que haja a tal comunicagão (...)

(A, EPEF, 487-506)

Desta forma, a cooperagão com os professores mais novos também

representava uma possibilidade de aceder ao contacto com novas orientagôes

didácticas e å inovagão pedagôgica.

A valorizagão de uma atitude de disponibilidade para a formagão e inovagão

permanente foi outra das características do professor valorizadas por Ana. A

alusão ao investimento na pesquisa de nova informagão, o estudo pessoal e

no âmbito da equipa de professores ocuparam, uma vez mais, o testemunho

desta professora:

(...) ler, a procurar, a saber mais sobre determinados temas que eu senti a

necessidade de aprofundar, e acho que esse trabalho de equipa que ajuda as

pessoas a ter maior efícácia na sua intervengão, tanto a nível de escola, como a

nível do grupo disciplinar, como ao nível da prôpria turma (...)(A, EPEF, 480-487)

Um investimento que, na sua perspectiva, deveria sustentar sucesso da

actividade dos professores em vários domínios. Entre eles, Ana citou o

trabalho realizado no âmbito da turma, cuja qualidade argumentou depender

da profundidade do conhecimento do professor sobre os alunos (terceira

característica):

Agora, com a minha experiência com o 1° ciclo, eu, neste momento, valorizo essa
forma de trabalhar por âreas, de uma certa maneira. Eu acho que sô pode
trabalhar por âreas um professor que tenha muito a certeza, e que tenha um

caracterizagão muito bem feita dos seus alunos (...) (A, EPEF, 528-533)

Na origem deste conhecimento, Ana situou as suas experiências de prática

de ensino e de formadora, referenciando uma derradeira categoria de atributos

do professor: a sua experiência profissional. Sobre este assunto, reportou-se

particularmente aos benefícios que o exercício da observagão e interpretagão
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de dados sobre a participagão do professor nas aulas tinham sobre a sua

capacidade de diagnôstico, nomeadamente na maior adaptagão â natureza

subjectiva desse tipo de informagôes.

0 reforgo do projecto curricular da educagão física e o esforgo na

qualificagão do ensino foram assim colocados na dependência da

disponibilidade dos professores para cooperarem, inovarem e usufruírem dos

ensinamentos da sua experiência.

3.2.4 Percepgão sobre as Características Gerais de um Ensino

Eficaz

3.2.4. 1 O SlGNIFICADO DE "BONS" RESULTADOS DOS ALUNOS EM EDUCACÃO FÍSICA

EAS CARACTERlSTICAS ASSOCIADAS AO ÊXITO DA SUA PARTICIPACÃO

Sobre o significado de um resultado positivo dos alunos em educagão física,

Ana reportou-se ås qualidades demonstradas pelos alunos em três categorias

de áreas da personalidade (Quadro 23), referenciando-as, algumas vezes, sem

aludir ao tipo de critério de apreciagão utilizado, outras, privilegiando um

critério de evolugão individual.

Quadro 23- Categorias de classifícacão dos "bons" resultados dos alunos, segundo Ana

Domínio da personalidade Critérios

Motor

Sem referência

Cognitivo
Individual

Socio-afectivo

No domínio motor, Ana defendeu que os alunos deveriam manifestar uma

disponibilidade motora consistente, traduzida num desempenho fluído das

habilidades aprendidas. Exemplificando com a alusão â habilidade do

enrolamento â frente, Ana referiu-se do seguinte modo a esta ideia:

Por exemplo, a questão da cambalhota para a frente é o miúdo chegar ao tapete e,

a partir de uma posigão períeitamente equilibrada, portanto ele sabe que vai ter de

corresponder com a cambalhota para a frente e, sem medos, sem receios, sem

hesitagôes realizar a cambalhota para a frente estar pronto para conseguir fazer

outra coisa (...)até porque ele jâ experimentou, já viveu aquela situagão, na aula,

parto desse princípio e, efectivamente ele sabe que naquele momento o que se

espera dele é aquele comportamento motor e faz sem hesitagôes, melhor ou pior
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mas faz, e, portanto, acaba a cambalhota para frente de modo a poder estar pronto

para poder fazer outra tarefa. (A, EPEF, 525-544)

Esta passagem ilustra a forma como, apesar de valorizar as aprendizagens

formais, Ana seguia um critério individual de sucesso, favorecendo, sobretudo,

uma apreciagão da evolugão de cada um dos alunos nos gestos aprendidos,

sem se focar em pormenores formais do desempenho.

Intimamente associado â manifestagão motora, Ana referiu-se å importância

de alguns indicadores cognitivos do aluno, nomeadamente, a capacidade de

resposta å imprevisibilidade das situagôes com que se confrontava e as

capacidades de transferência de aprendizagens e de resolugão de problemas:

(...) se aparece algo, pronto, assim de repente, que não está previsto na realizaqão
da tarefa, ele consegue tomar a decisão adequada em termos motores, porque âs

vezes aqueles imprevistos são ôptimos porque nos revelam, efectivamente, a sua

capacidade de pôr em prática todas as aprendizagens anteriores. (A, EPEF, 586-

594)

Reconheceu a este propôsito a importância de os alunos revelarem uma

percepgão de competência consistente, nas suas palavras, um elevado

conhecimento de si prôprios nas aprendizagens que realizavam.

No terceiro domínio da personalidade - socio-afectivo - Ana referiu-se â

importância das atitudes de empenhamento e participagão manifestadas pelo

aluno nas aulas, as quais traduzia pela qualidade da sua relagão com os

outros, a forma como aceitava e colabora na aula e o nível apropriado do seu

comportamento.

A imagem de Ana sobre os "bons" resultados dos alunos em educagão física

traduziu-se por uma valorizagão de indicadores do domínio motor e cognitivo,

integrados na referência comum å aprendizagem activa de conteúdos

específicos da disciplina, e de indicadores referentes â atitude dos alunos na

aula.

O significado destes indicadores foi explicitado durante a análise que

realizou acerca do sucesso da participagão dos alunos na aula. Sobre este

assunto, Ana referiu-se a uma única temática: o empenhamento na

aprendizagem revelado pelos alunos. Um empenhamento que deveria traduzir

uma atitude cûnsciente e sincera de envolvimento nas tarefas propostas:
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Sim, eu considero que o tempo de prática de realizaqão em termos motores é

fundamental, é importantíssimo. E depois, muitas vezes, o que acontece é as suas
atitudes ao fazer, ao estar em prática, há muitas maneiras de estar em prática, não
é?, estão em prática, mas hâ uns que estão em prática empenhados e há outros

"para aquela fulana não me chatear, porque se não ainda me pôe na rua, ou ainda
me vem cá chatear, portanto, eu estou em prática mas nem sequer estou a pensar
no que é estou a fazer, se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal, já adoptei, já
percebi que para estar bem aqui na aula e para não ter chatices deixa-me fazer,
mas também não me peqas para fazer muito empenhado, com muita...", portanto
quando eu falo no empenhado é a esses dois níveis. (A, EPEF, 780-798)

Desta forma, entre as variantes que o empenhamento dos alunos na tarefa

poderia assumir, Ana dispensava o tipo de participagão habitualmente

referenciada na literatura como um truque dos "espectadores competentes"

{competent bystander) (Tousignant & Siedentop, 1983; Romar, 1995).

Ao longo das suas respostas, Ana explicitou várias vezes que considerava

que a principal condicionante da qualidade do empenhamento dos alunos

residia nas características de organizagão da actividade da aula e das tarefas

propostas pelo professor:

Sô que o empenhamento na tarefa passa pela forma de organizaqão possível da
actividade e passa pela prôpria actividade em si, ou seja, a motivaqão, a

adequaqão da actividade ao nível do prôprio aluno. Sô que, portanto, umas das

coisas que nôs encontramos ... e tem um terceiro que é ele sentir que o professor

acompanha o trabalho que ele desenvolve, portanto, ao propor-lhe a actividade

também tem a preocupaqão de saber se ele consegue corresponder ou não e

intervém para o ajudar. (A, EPEF, 751-763)

Nessa reflexão Ana revelou quer a sua consciência sobre a

responsabilidade do professor na promogão desse empenhamento, quer a

importância que atribuía ao ajustamento entre os desígnios dos sistemas de

instrugão e organizagão da aula, a capacidade académica dos alunos e, de

alguma forma, o seu sistema social.

3.2.4.2 Aspectos Gerais da Intervencão Pedagôgica Mais Valorizados

A forma como Ana concebia a responsabilidade do professor na promogão

do empenhamento dos alunos na aula foi sublinhada quando, enunciando as

características gerais de intervengão pedagôgica que mais valorizava num

professor, se referiu å ideia de que o seu principal desafio consistia em manter

o controlo sobre as actividades da aula e não o controlo dos alunos. Uma

imagem cujo "negativo" descreveu assim:
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(...) quando eu vejo as aulas, a mim uma das coisas que me chama mais atenqão

(...) pela negativa, é aquelas aulas com longos períodos de paragem, paragem em

termos motores, ou porque o professor está a apresentar a tarefa, ou porque o

professor está a passar um "raspanete", um sermão porque os alunos não

corresponderam, mas aquilo que me chama mais a atenqão é actividade dos

miúdos na aula, portanto, se eles estão ou não estão em actividade (...) (A, EPEF,

837-848)

A gestão da actividade da aula foi a única temática que utilizou para

expressar o seu entendimento sobre os principais atributos de uma intervengão

pedagôgica eficaz. Sob esta referência, Ana incluía sobretudo a ideia de nas

aulas se evitar a ausência de actividade por parte dos alunos:

Mas mete-me muita impressão aulas silenciosas em EF(..)com falta de actiyidade
dos miúdos. O silencioso ... até porque a actividade faz sempre

um certo ruído (...)

(A, EPEF, 862-868)

Uma vez mais, Ana reportava a importância que atribuía a aulas activas, que

viabilizassem um tempo significativo de prática aos alunos, o que reunido â

evidência de outras preocupagôes que temos vindo a ilustrar, revela uma

valorizagão do ensino focada na aprendizagem dos alunos. Esta ideia foi

replicada nas apreciagôes mais específicas que realizou sobre as

características da actuagão de um "bom" professor nos diferentes sistemas da

intervengão pedagôgica.

3.2.5 Percepcão sobre as Características da Eficácia do Ensino por

Dimensão de Intervencão Pedagôgica

O Quadro 24 descreve as principais categorias de assuntos referidos por

Ana na sua apreciagão sobre esta problemática.

Quadro 24 • Categorias de classifĩcacão da intervengão dos "bons" professores nas quatro
dimensôes da intervengão pedagôgica, segundo Ana

Clima Instrucão Organizacão Disciplina

Relacão

alunos/professor

Acompanhamento

Informacão

Gestão do tempo Promocão

Remediacão

Como é possível observar, nem todas as categorias de respostas

(componentes das dimensôes de intervengão pedagôgica) foram valorizadas

por Ana para caracterizar uma intervengão pedagôgica eficaz.
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No domínio do clima relacional, privilegiou apenas a relagão entre o

professor e os alunos. Foram duas as evidências que atravessaram o seu

testemunho neste domínio. Por um lado, a remissão das suas respostas â sua

experiência pessoal. Por outro, o facto de assumir que diferentes

características dos alunos justificavam, å partida, diferengas na intervengão do

professor neste domínio. Ana considerou que a sua disponibilidade para

fomentar uma intimidade relacional maior entre o professor e os alunos

dependia de se poder estabelecer com estes últimos um contrato tácito

(negociagão) de compatibilizagão entre um clima de empenhamento e trabalho

e uma relagão mais descontraída na aula. Nestas circunstâncias encontravam-

se sobretudo os alunos do ensino secundário, mais velhos, menos numerosos,

capazes de um relacionamento mais responsável, e capazes de valorizarem o

papel do professor:

Portanto, as turmas são muito grandes, eles estão numa idade difícil em termos de

relacionamento do adulto com prôprio jovem e, portanto, o clima da aula é mais

dirigido, mais ditador, não é bem ditador, mas é quase, portanto, para não haver ali

falhas, para não haver ali pessoas que saiam daquilo que está previamente
estabelecido. E, se calhar, hâ situaqôes que acontecem na turma do 8° ou do 9°

que se acontecerem no 11°, eu vou desvalorizá-las, vou brincar com as s'ituagôes,

enquanto eu no 8° e no 9° eu não vou. Portanto, até a maneira como esses alunos

olham para o professor é como aquele adulto que está lá longe, lá em cima, não

quer saber do que nôs dizemos por muito que nôs queiramos apresentar os

nossos argumentos, eles nem nos querem ouvir, portanto é aquilo, é aquilo e

acabou, enquanto que no secundário, no 11° as coisas já são mais discutidas, jâ
são mais negociadas, já hâ um clima mais descontraído. (A, EPEF, 1184-1207)

Entre a intervengão com um e outro grupo de alunos, preconizava uma

diferenga acentuada de relagão, assumindo-as ambas como igualmente

válidas:

(...)eu prôpria estou mais disponível, dou mais de mim, portanto, a acompanhá-los

porque sinto-me bem, sinto que estou num espago de trabalho agradável, que me

aceitam. Enquanto que com os outros hâ necessidade de eles ganharem hâb'itos

de disciplina e de entenderem que isto é para trabalhar e de entenderem que o que

estâ definido na aula é o que tem que ser feito, tem de se envolver nas tarefas e hâ

muito menos diálogo (...) (A, EPEF, 1211-1222)

Desta forma Ana fazia depender a valorizagão do clima da aula da criagão

prévia das condigôes necessárias å realizagão das aprendizagens. Fez

igualmente transparecer a convicgão de que a gestão do sistema social dos

alunos e, nomeadamente a disponibilidade do professor para uma maior
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negociagão com os alunos estaria dependente do nível de maturidade destes

últimos.

Quando se referiu ao significado de uma boa intervengão em instrugão, Ana

insistiu mais uma vez em recorrer â sua experiência pessoal. As suas

referências focaram as componentes da informagão inicial e do

acompanhamento da actividade de aprendizagem. Em relagão å primeira,

valorizou sobretudo a estrutura da informagão, nomeadamente o momento em

que esta deveria realizar-se em relagão å prática de aprendizagem. Sugeriu,

então, que o modo mais consequente para favorecer a clareza e concisão da

informagão seria a sua combinagão com os momentos da prática, repartindo-a

ao longo da aula:

(...) a instrugão, pronto, nôs sabemos que deve clara, deve ser curta, não deve ser

muito demorada (...)sô que eu tenho reparado que a instrugão depende dos

miúdos que eu tenho â frente. Quando nôs damos instrugão aos miúdos é porque

pretendemos que eles compreendam aquilo que a gente esteja a dizer e que aquilo
tenha efeitos no trabalho que eles vão desenvolver a seguir e eu tenho reparado

que ãs vezes dá mais efeito, a prôpria instrugão ser fe'ita com os miúdos em

actividade em que, de repente, para e transmite certa informagão e depois fazem

outra vez actividade. Portanto, não ser tão longa e (...) não aqueles momentos do

início da aula, ou antes de se fazer a actividade, de explicar tudo o que eles vão

fazer, mas âs vezes deixá-los comegar a fazer, deixar acontecer as asneiras e

depois comegar a ter intervengôes mais curtas, menos informagão de cada vez,

mas também de acordo com o que vai acontecendo na aula. (A, EPEF, 1073-1097)

Ana assumiu também que as características da informagão deveriam

depender das características dos alunos e dos acontecimentos que iam

ocorrendo na aula, denunciando, uma vez mais, o sentido contextualizado das

características de um bom ensino. Esta orientagão reapareceu quando se

referiu aos modos de acompanhamento da prática dos alunos.

Nesta vertente, a medida mais valorizada foi a fungão do feedback

pedagôgico. Sobre a sua utilizagão, Ana referiu-se â necessidade de

estabelecer uma ligagão íntima com o conteúdo da informagão prévia å

actividade, focando as dificuldades e capacidades dos alunos relacionadas

com o conteúdo dessa informagão:

(...) e depois o que eu considero que é importante (...) dar-lhes "feedbacks" em
que "sim senhora, é exactamente isso, estâ bem" ou

"

não ainda não é isso, falta
isto, aquilo e aqueloutro", portanto é acompanhar depois a prâtica deles para ver

se entenderam a informagão dada e se estava adequada, se resultou se nâo
resultou. (A, EPEF, 1114-1124)
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As referências de Ana ås qualidades da organizagão centraram-se na

gestão das rotinas da aula e na sua apreciagão de acordo com o impacto que

tinham na gestão do tempo da aula. Neste particular, assumiu que a

preocupagão do professor deveria centrar-se na assungão de medidas - não

mencionou quais -

que permitissem que as transigôes, a formagão de grupos e

a distribuigão do material se pudessem realizar sem darem azo å ocorrência de

"tempos mortos" na aula. Estas referências reforgaram a sua ideia, atrás

transcrita, de que uma das principais qualidades da prática de ensino se

traduzia pela criagão e manutengão de um elevado ritmo da actividade dos

alunos.

No seu discurso acerca das qualidades na gestão da disciplina, Ana referiu-

se ås medidas de promogão e de remediagão da disciplina. As primeiras foram

apresentadas na dependência da qualidade das características da instrugão e

organizagão da prôpria aula e da apreciagão da forma como potencializam ou

previnem a ocorrência de situagôes de comportamento inapropriado. A este

propôsito, referiu a importância de cuidar da adequagão das propostas

organizativas e de aprendizagem realizadas, nomeadamente através de uma

preparagão adequada das aulas. Reportou-se também ao nível de seguranga

do professor na definigão dessas actividades. Segundo a sua perspectiva, a

qualidade da intervengão ao nível da disciplina devia-se:

(...)mais â inseguranga do professorde questionar-se até que ponto as actividades

que propôs aos miúdos ou a forma de organizagão que propôs aos miúdos, os

motivavam, os empenhavam (...) isso é uma das coisas que eu acho que, quando
as aulas não estão bem preparadas, quando o professor não sente tarita

seguranga em relagão aos seus objectivos para aquela aula ou para aquele

conjunto de aulas, a indisciplina acontece mu'ito mais vezes porque, não sei bem

qual é o mecanismo, mas eu acho que os prôprios alunos percebem que há ali

uma certa desorganizagão na aula, não há uma coerência, uma lôgica no prôprio

tipo de situagôes que são propostas aos alunos, na forma de organizagão,

portanto, poderâ haver ali um certo improviso e então eles acabam por sentir isso

de alguma forma e acabam por aparecer sempre, portanto, alguém ou algum grupo

de alunos que, portanto, levam a essa questão da indisciplina. (A, EPEF, 912-942)

Este raciocínio evidencia uma compreensão integrada das diferentes

vertentes da intervengão do professor e sublinha a dependência entre a

qualidade da intervengão do professor e o seu conhecimento pedagôgico do

conteúdo.
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Em relagão å remediagão das situagôes de indisciplina, o princípio geral

preconizado por Ana remetia para uma intervengão imediata e veemente,

nomeadamente em relagão åqueles casos em que os alunos assumem

conscientemente o desencadear de situagôes de conflito. Esta medida

contrasta com a intervengão preconizada para os casos em que os alunos

revelam uma reacgão de receio face å actividade (que não considera

comportamentos de indisciplina) e, por isso, se recusam a participar na aula.

Nestas circunstâncias, Ana preconizou o recurso a uma intervengão mais

humanista e "matemal":

Ou então são miúdos que nôs conotamos como miúdos que sabem estar na vida,

não é?, que sabem jogar nestas situaqôes e que o fazem premeditado, sabem que

estão a provocar, sabem que estão a criar uma situaqão de conflito e, como tal,

quando eu acho que é isso que acontece tenho uma intervenqão... ataco-os eu,

porque também me acontece o contrário que não é indisciplina, mas acontece nas

minhas aulas, que me preocupa, tanto como a indisciplina ou ainda mais, miúdos

que se recusam a fazer, não pela indisciplina, mas porque têm medo e não querem

e com esses eu também intervenho, mas aíjâ é a parte maternal, já é ao contrário,

já pela meiguice e, pronto, e a psicologia, um bocado tentar pelo outro lado para

estabelecer a comunicaqão com eles e eles entenderem que é medo que eles têm

de enfrentar a situaqão. Nas duas hâ uma recusa do trabalho, não é?, sô que uma
é premeditada, para provocar: "porque não me interessa, porque isto não é nada,

porque não gosto destas aulas, é uma chanchadal", e há outros que é o contrário,

porreceio, pormedo e porque se recusam a fazer. (A, EPEF, 1012-1038)

A proposta da adopgão de uma das duas medidas em fungão do perfil de

comportamento dos alunos é, uma vez mais, reveladora da forma

contextualizada como Ana perspectivou os indicadores de um ensino de

qualidade.

Sintetizando as suas apreciagôes em relagão â intervengão nas diferentes

dimensôes do ensino, diríamos que em todas as dimensôes, â excepgão do

clima de aula, Ana enfatizou indicadores que traduziram uma imagem prôxima

da que encontrámos para a definigão da qualidade do ensino. Esta imagem

esteve presente na valorizagão da criagão de um ambiente de aprendizagem

na aula, da qualificagão das medidas de instrugão e organizagão para

potencializar esse ambiente e na responsabilidade que atribuiu ao professor

pela integragão dessas medidas. Uma responsabilidade que não se estendeu

ao clima relacional, pelo menos na forma como o fez depender das

características dos alunos. Neste contexto, as suas ideias parecem atribuir å
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instrugão e organizagão uma fungão estruturante para a eficácia da actividade

de ensino.

3.2.6 Percepgão sobre a Eficácia Geral do Ensino

Como se pode observar pelo Quadro 25, o perfil de resposta de Ana aos

itens da componente da eficácia do ensino em geral revela uma posigão que

se reparte entre a concordância/discordância com a ideia de que através do

ensino é possível condicionar a aprendizagem dos alunos, mesmo

considerando a influência a que são sujeitos por outros ambientes educativos.

Á excepgão do último item, todos os restantes são respondidos nos níveis 3 e

4.

Quadro 25- Percepgão sobre efícácia geral do ensino da Ana
2. O tempo passado nas minhas aulas tem pouca influência nos alunos quando comparado com

a influência que recebem do ambiente de casa 1 2 3 C 5 6

4. Aquilo que um aluno pode vir a aprender está, em primeiro lugar, relacionado com o nível

social e cultural da sua família 1 2 13, 4 5 6

6. Se os alunos não são disciplinados em casa, dificilmente aceitarão sê-lo nas

aulas 1 2 b/ 4 5 6

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 1 2 <3/ 4 5 6

23. Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu poderia fazer mais por

eles 1 2 3 r^ 5 6

30. Até um bom professor pode não conseguir que muitos alunos obtenham bons

resultados 1 2 3 4 5Q
(1 - Discordo completamente; 2

- Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4
- Concordo mais do que discordo;

5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

Para justificar esta respostas. Ana argumentou as limitagôes impostas por

algumas características do processo de escolarizagão dos alunos. Expressou a

ideia de que, face a essas condigôes e â forma como nelas se enquadrava o

funcionamento da disciplina de educagão física, a influência do ensino nos

alunos é reduzida quando contrastada com outras formas de socializagão.

Entre essas condigôes de funcionamento, situam-se a baixa carga lectiva

semanal na disciplina, a pluridocência e a falta de articulagão do trabalho dos

professores ao nível do grupo disciplina, que não permitem um

acompanhamento mais prolongado dos alunos:

(...) o que eu penso é que quanto mais nôs avanqamos a nível do ensino, na

escolaridade deles, o que acontece é que eles vão tendo mais professores,

portanto, o que quer dizer que, cada professor (...) vai ter mu'ito pouca carga

horâria com o aluno (...) na escola primária nôs poderíamos dizer que o professor

pode ter uma grande influência porque estâ todos os dias com eles não sei

quantas horas, portanto, quando nôs estamos no secundário, que é o meu caso,
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eu, por exemplo, tenho duas horas por semana, o que quer dizer que tenho um

co'ntacto com eles muito reduzido. Ainda por cima com a agravante de o que

acontece muitas vezes é que não há uma continuidade. Portanto, eles, este ano,

têm este professor, no prôximo ano, já têm outro professor da mesma disciplina,

portanto, as referências deles vão sempre
mudando. O prôprio professor tem que

se adoptar a um grupo de alunos que não conhece e demora bastante tempo a

conhecê-los. E, portanto, eu acho que a influência que nôs temos nos alunos, é

uma influência reduzida porque, da minha experiência, pelo menos nas escolas

onde eu tenho trabalhado, não existe a capacidade do grupo de professores da

turma definir procedimentos semelhantes, para dar uma cería coerência
na forma

de intervenqão com os alunos. 0 que quer dizer que eles com professor A é duma

maneira, com oBéde outra maneira e com oCde outra.(A, EPEF, 377-41 1 ).

Nesta medida, o ensino encontra-se em condigôes desvantajosas para

competir com outros processos de socializagão a que os alunos são sujeitos,

durante mais tempo e de uma maneira mais regular, e que, no caso da

educagão física, contradizem mesmo a sua "mensagem educativa". Entre

esses processos, Ana destacou a influência de alguns ambientes familiares e a

experiência desportiva dos alunos fora da escola:

(...) porque eu sinto que, se em casa não hâ uma valorizaqão desta área, os

alunos que eu tenho, que me aparecem pela frente, são alunos que também

desvalorizam a minha ãrea, pelas suas atitudes, pela sua forma de estar, pela sua

forma de se empenharem na aula. E como eu tenho mu'ito pouco tempo com eles

eu tenho uma grande dificuldade em ter uma intervenqão por forma a alterar essa

forma de estar, não é? Por outro lado, o que eu também sinto é que, por exemplo,
a nível da EF, aqueles miúdos que também praticam desporío, a influência que

eles trazem é uma influência do mundo desporíivo, do treinador, ou do clube e a

minha intervenqão como professora muito difícilmente vai conseguir alterar as

referências, que eles trazem do clube. Poríanto, acho que era ai que eu te queria
dizer um bocado que em casa ou, quem diz em casa, é fora da escola, as

vivências deles, para o professor, tem muita difículdade quando isso não é

favorável ao professor, ou â disciplina, o professor tem muita difículdade em alterar

essa realidade. (A, EPEF, 414-437)

A imagem desvalorizada da disciplina que os pais transmitem aos alunos; a

percepgão "desportivista" que estes formam sobre as aulas de educagão física

noutras experiências relacionadas com a actividade física, e a falta de

consistência do processo curricular da disciplina, constituíram as principais

razôes para que Ana tivesse expressado um sentimento hesitante em relagão

â eficácia do ensino em geral. Porém, no seu testemunho, Ana assumiu que a

ineficácia do ensino se devia sobretudo a factores de condigão, deixando

entender que, ultrapassando essas limitagôes, seria possível aumentar a

influência do ensino nos alunos.
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4. ClRCUNSTÂNCIAS Particulares daActividade DE Ensino DAAna

Para compreender o enquadramento geral das opgôes curriculares e da

actividade de ensino subsequente em cada uma das unidades de ensino

acompanhadas, procurámos conhecer os objectivos anuais do trabalho de

Ana com a turma analisada, a sua apreciagão sobre as condigôes

consideradas necessárias para a sua consecugão e o seu conhecimento sobre

a turma, nomeadamente sobre o clima da sua relagão com os alunos e a

relagão dos alunos entre si, e os seus níveis de capacidade de aprendizagem e

de interesse face ås diferentes matérias de ensino.

4.1 O Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo: objectivos

pedagôgicos gerais, condigôes de realizagão e

conhecimento dos alunos

Antes de se referir aos objectivos pedagôgicos gerais que tinha estabelecido

para o ano lectivo em que decorreu o estudo, Ana salvaguardou um conjunto

de antecedentes importantes que considerava terem condicionado fortemente

a natureza dessas orientagôes. Alguns desses factores foram por nôs referidos

no texto relativo â caracterizagão da escola e da turma.

A ausência de actividade curricular normal da disciplina (em virtude das

obras no pavilhão) durante os dois anos que antecederam o momento em que

regressou â escola, caracterizada por uma periodizagão quinzenal das aulas, e

por ter focado maioritariamente no desenvolvimento da condigão física dos

alunos e numa vivência meramente recreativa de algumas actividades

desportivas da disciplina, foram factores que Ana considerou limitadores do

nível de atitude e de aptidão dos alunos relativamente â realizagão dos

objectivos que, em condigôes normais, deveriam orientar a actividade naquele

nível de escolaridade. Desse período, Ana não tinha conseguido obter

informagôes particulares sobre o percurso dos alunos da turma com que ia

trabalhar. Não existiam registos sobre os elementos de avaliagão das

aquisigôes realizadas. O professor que a tinha antecedido tinha deixado a

escola, pelo que nem verbalmente tinha conseguido obter essas informagôes.
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Por outro lado, o primeiro período, que acabava de terminar, tinha sido

sobressaltado, com uma reduzida regularidade (uma vez mais por causa de

obras) pelo que Ana considerava não ter tido condigôes para realizar uma

caracterizagão objectiva da turma. Trata-se de um elemento importante, uma

vez que as orientagôes gerais assumidas no grupo disciplina haviam sido

resumidas å escolha das actividades que deveriam integrar o plano anual por

ano de escolaridade, remetendo para cada professor o desenho dos objectivos

mínimos em fungão das informagôes que recolheria sobre a turma.

Face a este quadro organizacional, Ana optou por estabelecer um conjunto

de objectivos mínimos iniciais em relagão ao que estava estabelecido no

programa oficial da disciplina, para depois proceder ao seu reajustamento em

fungão da forma como os alunos iam reagindo ås propostas realizadas:

(...) é mais na base, também, do conhecimento, vá lá mínimo do programa de EF,

e, depois, quando comeqo a abordar a actividade, o bloco vá lá, conforme eles

correspondem, então é que eu vou reajustando os objectivos que eu quero atingir
com eles (...)

(A, EP1 1, 96-102)

Este ajustamento obedecia a alguns princípios. Embora em relagão ås

diferentes actividades Ana tivesse procedido a uma definigão específica dos

objectivos, focando as suas dimensôes de formagão técnica e táctica, assumia

que, nalguns casos, tinha recuado na exigência das aprendizagens para dar

preponderância a aspectos mais gerais e básicos. Para ilustrar esta medida

Ana recorreu ao exemplo da unidade de ensino sobre andebol que tinha

decorrido durante o primeiro período:

(...) eu no Andebol tinha defínido determinados objectivos, para além das questôes
da técnica da modalidade, em termos da táctica, tanto ofensivos, como defensivos,
e tive que reduzir bastante o nivel de expectativa, aquilo que eu queria e que

esperava deles e acabei até por Ihes transmitir a ideia que o que eu queria deles

prendiam-se muito mais com as questôes da atitude ofensiva e a atitude defensiva
em jogo, entender o que é que isso queria dizer, o que é isso representava, sem

preocupaqôes técnicas (...) (A, EP1, 104-121)

Outros exemplos de adaptagôes, como no domínio da condigão física,

seguiram este princípio de orientar o trabalho para uma compreensão dos

elementos básicos da actividade, procurando realgar o seu significado. Por

101 Primeira Entrevista de Planeamento
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esta razão, quando se referiu mais genericamente aos objectivos anuais para a

disciplina e para aquela turma, Ana reafirmou a ideia de que aquilo que

acabava por orientar o trabalho na disciplina era o procurar que os alunos

entendessem o significado do conteúdo das propostas de aprendizagem e dos

seus objectivos, conseguissem construir em relagão a elas uma percepgão de

competência adequada, para que depois pudessem participar activamente nas

aprendizagens de cada uma das unidades de ensino:

(...) que eles consigam perceber ou identifícar quais serão os objectivos que se
espera deles no fínal de um ciclo de Basquete, no final de um ciclo de Ginástica,
conseguirem caracterizar-se face a esses objectivos, ou seja, diagnosticar onde é
que eles se encontram, o que é que conseguem fazer e não conseguem fazer,
para depois a paríir daí, conseguir envolvê-los e empenhâ-los em melhorar, em

pedirajuda para ultrapassar as suas difículdades. (A, EP1, 178-188)

Apesar de argumentar que o tempo anterior de convivência com a turma

não Ihe permitia ter expectativas claras sobre a realizagão dos objectivos que

desejava, Ana esperava que a maioria dos alunos conseguissem realizá-los.

Esta expectativa era menor no caso de algumas actividades como a ginástica,

em que temia que o tempo de formagão não fosse suficiente para garantir o

empenhamento e motivagão dos alunos.

A carga lectiva e dificuldades associadas âs características dos espagos e

materiais foram as maiores condicionantes â realizagão dos objectivos que Ana

identificou. Em relagão å carga lectiva, reafirmou as limitagôes dos dois

contactos semanais. A redugão do tempo imposta pela dificuldade no acesso

ao material foi outro ôbice avangado. Quanto ao espago lectivo, um dos

prejuízos revertia sobre o processo de comunicagão na aula, pelo barulho e a

distracgão dos alunos que se geravam, mesmo quando apenas duas turmas se

encontravam a trabalhar em simultâneo:

(...) quando eu quero transm'itir algo que eu acho que tem que ser naquele
momento, estou aos berros e, depois, o berro, e qual a desvantagem do berro?, o

berro, poríanto assemelha-se ao ruido que vem do lado de lâ, portanto, tenta

sobrepor-se a um outro ruído e, a cería altura, deixa de ser entendido como uma

mensagem e passa a ser entendido como mais um ruído que se tenta sobrepor a
outro ruído e, então, eles não me ouvem, dispersam-se, olham para o lado e tal,
vão espreitar a actividade que se passa ao lado. (A, EP1 , 324-336)
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Outra condicionante referia-se â exiguidade do espago, que face ao

elevado efectivo da turma, impedia que algumas solugôes metodolôgicas

pudessem ser utilizadas.

Na caracterizagão da turma e da sua disponibilidade para encarar o trabalho

de formagão projectado, Ana reafirmou a convicgão de que pelas suas

características etárias, os alunos assumiam uma disposigão que Ihe era pouco

agradável, o que se reflectia nas características do clima da relagão entre

ambos. Para a professora, os seus modos de estar na aula, presentes nas

suas indumentárias e nas suas condutas face ås actividade e ao professor,

constituíam um desafio quase permanente, exigindo a constante chamada de

atengão. Segundo Ana, estes alunos possuíam um argumento fácil e pouco

consequente. Salvaguardava no entanto, que esta era uma imagem que

poderia constituir um preconceito seu, porque considerava que o seu nível de

conhecimento sobre a turma era ainda reduzido, porém, era a confianga na

sua experiência de ensino e nos indicadores que possuía sobre turmas

semelhantes que Ihe permitiam essa leitura.

A imagem sobre o clima da relagão dos alunos entre si não foi assumida de

forma tão geral e categôrica. Nesse domínio, percepcionava algumas

diferengas na capacidade de colaboragão e interajuda dos alunos uns com os

outros. A turma organizava-se em torno de pequenos grupos. Alguns deles,

nomeadamente masculinos, assumiam atitudes de discriminagão de colegas.

Outros, nomeadamente os femininos, eram capazes de cooperarem entre si.

Esta heterogeneidade reflectia-se no seu empenhamento e motivagão nas

aulas. Os alunos mais capazes eram normalmente aqueles que mais

facilmente procuravam arredar-se das actividades da aula, nomeadamente

quando os conteúdos de ensino não coincidiam com os da sua preferência. Os

menos capazes, ao contrário, revelavam uma maior disponibilidade e

empenhamento. Ana atribuía a atitude ao seu prôpho modo de ensino:

E os outros que estavam habituados a ser os maus, os que não prestavam,
comeqaram a trabalhar, a empenharem-se nas actividades e dá-me ideia que

comeqaram, quando isto acabou, comeqaram a perceber que o que eu valorizava

muito era eles tentarem conhecer-se, trabalhar, melhorar (...) (A, EP1, 672-680)

442



O Caso da Ana

Ana apreciou o nível de capacidade da turma, de uma forma genérica,

agrupando-os em duas grandes categorias, os alunos mais capazes e os

menos capazes:

(...) a única coisa que eu consegui ver um bocado da paríe deles, era ao nivel dos
gestos técnicos, mas dos mais simples. Poríanto, há miúdos que se nota que são
muito melhores, que conseguem, ao nivel dos gestos técnicos, pronto, conseguem
fazer aquilo bem, com desenvoltura, não têm grandes problemas, não é?, há
outros que têm mais dificuldades e têm problemas em fazê-lo (...) (A, EP1, 699-
708)

Foi assim, orientada por objectivos que representavam o que antes tinha

considerado ser o contributo da disciplina para a formagão escolar dos alunos,

numa relagão difícil com uma turma globalmente heterogénea em termos de

empenhamento e nível de aprendizagem, e em circunstâncias temporais e

físicas limitadoras, que Ana desenvolveu o trabalho nas duas unidades de

ensino acompanhadas.

4.2 Características do Conhecimento e iAccão de Ana

Relativas â Prática de Ensino

No acompanhamento de cada uma das unidades de ensino foram

recolhidas informagôes sobre: a dimensão mais particular do conhecimento

pedagôgico de conteúdo de Ana (as opgôes específicas de planeamento e

organizagão geral do ensino-aprendizagem para a turma estudada); o seu

sentimento de auto-eficácia específica; o seu conhecimento pedagôgico

(relacionado com as percepgôes do professor acerca da sua prática de

ensino); e a qualidade do seu ensino (características da prática de ensino,

oportunidades de aprendizagem e percepgôes dos alunos sobre a actividade

de ensino). É nesta sequência que a seguir procederemos å exposigão das

evidências resultantes do tratamento destes dados. Fá-lo-emos procurando

evidenciar as características gerais desses elementos, comuns ås duas

unidades de ensino acompanhadas, e as diferengas que se revelaram em cada

uma delas. Para esse efeito, privilegiámos uma análise integrada das

informagôes recolhidas nas duas unidades de ensino.
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4.2.1 0 Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo nas Actividades

Acompanhadas

A primeira iniciativa que tomámos em relagão ao acompanhamento das

unidades de ensino do voleibol e da ginástica, constou da realizagão das

entrevistas de planeamento onde procurámos recolher informagôes sobre as

decisôes curriculares que enquadravam o pensamento e acgão de Ana. Nestas

entrevistas foram consideradas quatro temáticas: as razôes da inclusão da

actividade no plano de turma e as decisôes relativas aos objectivos específicos

de aprendizagem; as opgôes metodologicas seguidas; as estratégias de ensino

e modelos organizativos a promover nas aulas; e as opgôes relativamente ao

processo de avaliagão dos alunos. No texto que se segue fazemos um relato

síntese sobre as principias ideias explanadas por Ana em relagão a estes

temas102.

4.2.1.1 Opcôes Curriculares deAna para a Unidade de Ensino da Ginástica

Ana justificou a inclusão da actividade de ginástica no planeamento anual

das actividades da turma referindo-se ao facto de ser uma actividade prescrita

nos programas oficiais de educagão física para o 9° ano de escolaridade e de

ter merecido a escolha do grupo disciplina, depois de apreciada a adequagão

dos recursos físicos na escola â sua implementagão.

Foi também junto do grupo onde Ana recolheu as primeiras referências para

estabelecer os objectivos específicos para esta unidade de ensino. O grupo

havia produzido uma sistematizagão sobre os diferentes conteúdos da

actividade, para ser posteriormente adaptada pelos professores ao caso de

cada turma e em fungão do número de aulas disponível. No momento em que

conversámos sobre este assunto, Ana ainda não possuía os elementos de

caracterizagão da turma em relagão â actividade. No entanto, na referência

aos objectivos propostos, ilustrou especificamente as habilidades (e.g.,

destrezas de solo como o enrolamento atrás, o pino e a roda; vários saltos no

plinto e mini-trampolim) e comportamentos que os integravam e alguns critérios

102 Este foi o procedimento seguido para sintetizar este categoria de dados em todos os casos.
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de êxito (com referência aos elementos críticos básicos das habilidades). Fê-lo

subhnhando a sequência com que seriam introduzidos na unidade de ensino e

a sua interdependência na aprendizagem. Na ausência da caracterizagão da

turma, Ana não tinha previsto nenhuma diferenciagão dos objectivos. Porém,

confiava que, em caso de necessidade, essa tarefa seria facilitada pela forma

como, formalmente, os conteúdos da ginástica estavam sistematizados em

progressôes pedagôgicas. Para este efeito, contava também com a

possibilidade de recorrer aos programas para reduzir ou aumentar o nível de

complexidade dos objectivos.

Ana previu que a unidade de ensino se repartisse por dez semanas (cerca

de vinte aulas). Ao longo destas aulas, distribuiu os diferentes conteúdos

obedecendo a um princípio de complexidade crescente, de forma a que os

alunos comegassem por ser confrontados com a aprendizagem de habilidades

estruturalmente menos complexas. Esta opgão permitir-lhe-ia vencer o

problema mais crítico que encontrava na aprendizagem da ginástica, que era o

receio (medo) habitualmente manifesto pelos alunos na realizagão das

habilidades da ginástica. Ana percepcionava que este era um desafio

particularmente difícil de ultrapassar nos alunos daquele escalão etário, devido

å sua morfologia física e ao facto de habitualmente revelarem uma fraca

disposigão para a aprendizagem da actividade. Embora esperasse que este

receio estivesse presente em todos os momentos de aprendizagem da

actividade, Ana sabia que ele seria particularmente incidente nos conteúdos

referentes aos "saltos".

Quanto ås opgôes organizativas, revelou ter decidido recorrer a três tipos de

estrutura em fungão da evolugão da aprendizagem dos alunos ao longo da

unidade de ensino. Assim, iniciaria o trabalho com uma estrutura por vagas, ao

que se seguiria um trabalho por grupos, primeiro em circuito e depois em

percurso. As vagas seriam aproveitadas para fazer um despiste inicial dos

casos críticos em relagão aos primeiros objectivos e para um diagnostico e

acompanhamento mais sistemático dos primeiros momentos de vivência da

actividade. Através do ensino por circuito, Ana procuraria propor, para cada

estagão, tarefas correspondentes ås várias fases de cada progressão
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pedagôgica, o que Ihe permitiria orientar a actividade dos alunos de forma

inclusiva, procurando condicioná-los a trabalhar de acordo com o seu nível de

capacidade. Ana esperava que esta opgão Ihe permitisse fazer uma

acompanhamento mais frequente e proximo dos alunos com maiores

dificuldades, uma vez que a turma era grande e reconhecia não possuir um

conhecimento de conteúdo que viabilizasse um apoio mais generalizado aos

alunos. Para obviar esta dificuldade, Ana projectou ainda utilizar os alunos

mais capazes para apoiarem os mais fracos, através do recurso a fichas de

avaliagão recíproca. Nas aulas terminais, esperava poder introduzir uma

organizagão por percurso, que Ihe permitiria solicitar a realizagão das

habilidades aprendidas com ritmo e em sequência. Uma decisão que Ihe

suscitava ainda algumas reservas, por temer que, face âs dificuldades de

alguns alunos, esta solugão pudesse vir a causar problemas de fluxo e ritmo

da aula e de redugão de tempo de prática (através da formagão de filas de

espera).

Na organizagão dos grupos de trabalho, Ana optou por não formá-los de

maneira fixa, preferindo fazê-lo aula a aula. O seu procedimento consistia em

salvaguardar para si a responsabilidade dessa tarefa, realizando-a partindo da

estrutura massiva inicial do aquecimento, prosseguindo com uma divisão ou

adigão de grupos ou subgrupos ao longo da aula. Também referiu não seguir o

critério da simpatia entre os alunos. O valor da actividade de grupo foi

mencionado como muito importante, porque era aí que observava a

capacidade de "estar" dos alunos.

Para as estratégias de ensino, além de formas prôximas do ensino inclusivo

e de avaliagão recíproca, Ana referiu que utilizaria predominantemente a

tarefa. Opgão que argumentou com o facto do tempo disponível apenas Ihe

chegar para realizar um trabalho de uniformizagão das aprendizagens.

Finalmente, Ana planeou realizar uma primeira avaliagão inicial, a partir de

uma observagão desarmada (informal) para despiste dos casos mais críticos,

aproveitando as prôprias tarefas de aprendizagem. Embora preferisse uma

avaliagão mais objectiva, Ana considerou que essa opgão despenderia muito

tempo e potencializaria períodos grandes de desocupagão dos alunos. Para a

446



O Caso da Ana

avaliagão contínua, Ana previu aproveitar as fichas da avaliagão recíproca para

que os alunos, em várias momentos da unidade de ensino, fossem

condicionados a apreciar o seu prôprio desempenho. Isso permitir-lhe-ia obter

o testemunho dos alunos em relagão ås suas capacidades, fomentando o

exercício da sua auto-apreciagão e um clima de maior responsabilizagão dos

alunos pela sua actividade de aprendizagem. Esta opgão foi assumida

reconhecendo as dificuldades do seu controlo, particularmente no caso dos

alunos que procurariam iludir a sua avaliagão. Ana contava utilizar o resultado

deste trabalho para a avaliagão final, reunindo-o posteriormente å sua

avaliagão, que decidiu realizar em dois momentos. Um primeiro momento,

seria realizado a meio da unidade de ensino e incidiria sobre os primeiros

conteúdos programáticos. O segundo focaria os restantes conteúdos, abrindo

a possibilidade de, a seu pedido, os alunos repetirem a primeira avaliagão.

No relato das suas opgôes de planeamento foi possível observar o recurso a

três apoios fundamentais para a projecgão do trabalho na unidade de ensino: a

utilizagão de uma sistematizagão formal dos conteúdos; a utilizagão das

decisôes de organizagão para sustentar as características do percurso de

aprendizagem dos alunos; e a utilizagão da avaliagão como forma de

responsabilizagão.

Observámos que a estruturagão dos conteúdos seguia sobretudo uma

lôgica não pessoal, apoiada em construgôes teôricas e prescritivas (as

progressôes pedagôgicas dos programas e outra documentagão). Foi a este

"modelo" que Ana confiou as decisôes sobre os objectivos e habilidades a

ensinar, a sua organizagão e a possibilidade de uma posterior adaptagão.

Foi também através das suas decisôes organizativas que Ana procurou

condicionar o relacionamento dos alunos com os conteúdos de aprendizagem.

Ana encontrou aí um expediente para facilitar a evolugão dos alunos e o

controlo da sua actividade. Através destas opgôes, procurou realizar as suas

intengôes em relagão ao desenvolvimento da percepgão de competência dos

alunos na actividade. De igual forma, estiveram presentes preocupagôes com

a promogão do trabalho de grupo e cooperagão entre os alunos.
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A escolha do sistema de auto-avaliagão dos alunos foi realizada com a

preocupagão de incrementar a sua autonomia ou responsabilizagão no

controlo da aprendizagem e, consequentemente, do seu nível de

empenhamento na aula.

Embora Ana não o tivesse explicitado, a utilizagão destes três expedientes

sugere o recurso a uma estratégia para minimizar as dificuldades sentidas no

ensino desta actividade.

4.2.1.2 dlferencas e identidades das opcoes curriculares de ana para a

Unidade de Ensino de Voleibol

Tal como em relagão å ginástica, o critério de inclusão do ensino voleibol no

plano anual de formagão da turma foi justificado pelo facto de ser uma

indicagão programática e por se ter considerado que a escola reunia os

recursos adequados ao seu desenvolvimento. No caso desta modalidade, Ana

acrescentou ainda como critério de escolha o peso da tradigão na prática da

modalidade na escola que, durante anos, havia granjeado prestigio no âmbito

do voleibol feminino. No caso desta actividade, Ana não se referiu ao trabalho

de colaboragão com o grupo, como sucedeu em relagão å ginástica, facto que

atribuímos å sua maior independência no domínio do prôprio conteúdo.

Isso mesmo pôde ser observado nas diferentes opgôes de planeamento da

actividade, a que Ana se referiu utilizando um conhecimento mais pessoal,

menos determinado por elementos preschtivos exteriores. Em relagão aos

objectivos, as prioridades de Ana repartiram-se sobretudo por duas áreas de

preocupagão: o domínio do conhecimento do jogo (das regras e sua utilizagão)

e das habilidades básicas que permitissem aos alunos usar formas jogadas

com alguma dinâmica; e, uma vez mais, a realizagão de uma aprendizagem

sustentada na compreensão e consciência sobre o sentido desses conteúdos.

Nestas referências, Ana não foi tão pormenorizada como na ginástica,

referindo apenas em termos gerais as habilidades a aprender pelos alunos. No

entanto, tal como na ginástica, Ana valorizou sobretudo a disponibilidade

manifesta pelos alunos para a utilizagão das habilidades em situagão de jogo,

reforgando que não valorizaria os aspectos de rigor da prestagão dos alunos.
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Para além do critério inerente âs indicagôes programáticas, os objectivos que

propôs estavam também eivados de uma orientagão que, sublinhava, era

muito pessoal e estava relacionada com a valorizagão da compreensão e

significagão das aprendizagens pelos alunos. Desta forma, Ana reforgava a

prioridade, já exposta na alusão ao contributo de formagão na disciplina, da

aprendizagem activa e consciente.

Na forma como apresentou os objectivos, Ana revelou novamente uma

compreensão integrada, em progressão, das aprendizagens. Neste domínio a

sua argumentagão foi sobretudo focada na sua interpretagão pessoal. Para

ela, a construgão do jogo, que traduzia pela intencionalidade posta na

manipulagão da bola no seio da equipa, constituía a charneira das restantes

aquisigôes. Era a percepgão da importância desse objectivo que poderia

suportar a significagão da aprendizagem e aperfeigoamento dos gestos

técnicos de base de forma mais isolada.

Mais uma vez, â semelhanga do planeamento da ginástica, estes objectivos

foram estabelecidos independentemente de uma caracterizagão prévia dos

alunos. Para fundamentar o nível de exigência dos objectivos, Ana reiterou a

ideia de que a sua experiência sobre o baixo nível de formagão anterior dos

alunos do 9° ano de escolaridade a levara a adoptar o nível elementar do

programa, correspondente a níveis de escolaridade inferiores. Quanto â sua

especificagão no seio da turma, confiava na informagão que iria recolher nas

primeiras aulas da unidade de ensino. Uma operagão para a qual denunciou

uma estratégia pessoal em que confiava: colocar os alunos em circunstância

de formas reduzidas de jogo, para ir diferenciando equipas por nível de jogo.

Esta diferenciagão permitir-lhe-ia, sobretudo, variar o nível de complexidade

dos objectivos de formagão para os alunos, garantindo _...„ ~ãse de

aprendizagem comum. Assim, como na ginástica, a salvaguarda da

uniformizagão da base da aprendizagem fazia parte do trabalho projectado

para o voleibol.

Para a unidade de ensino, Ana projectou utilizar 12 aulas, tempo que

considerava permitir uma carga suficientemente significativa para a

aprendizagem das habilidades e sua aplicagão em jogo. Para a distribuigão
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dos conteúdos pelas aulas, optou por dedicar o início da unidade ao

diagnôstico inicial das capacidades dos alunos e passar de imediato ao ensino

aprendizagem da actividade. Neste domínio justificou a vantagem por optar em

subdividir cada uma das aulas em duas partes. A primeira seria dedicada ao

trabalho de aprendizagem e aperfeigoamento dos gestos técnicos, para o que

tencionava mobilizar também o aquecimento. A segunda, constaria de um

período de jogo reduzido para a aplicagão dos gestos trabalhados no período

anterior. A inclusão das formas jogadas em todas as aulas, foi justificada pela

necessidade de confrontar os alunos com condigôes prôximas da realidade

aleatôria do jogo e com o seu efeito sobre a motivagão dos alunos. O trabalho

específico sobre as destrezas técnicas, foi argumentado pela necessidade de

estruturar um saber-fazer de base para que as situagôes de jogo fossem

vividas com eficácia e motivagão. Tal como na ginástica, Ana mostrava assim

um entendimento integrado dos conteúdos. Contudo, no caso do voleibol, a

lôgica da sua articulagão não era sequencial mas paralela, isto é, procurando

explorar, em cada momento da formagão, a interdependência entre os dois

grandes blocos de matéria.

No percurso da formagão, Ana previa que o aspecto crítico da formagão se

encontrasse sobretudo na compreensão e utilizagão do deslocamento para

intervir sobre a bola em qualquer um dos gestos técnicos. Ao contrário da

ginástica, onde a maior dificuldade foi atribuída aos medos de aprendizagem

dos alunos, no voleibol, o elemento de dificuldade foi associado aos prôprios

conteúdos. Em termos da diferenciagão das situagôes de aprendizagem, Ana,

tal como na ginástica, não tinha previsto nenhuma solugão. Confiava no

entanto, na forma como iria organizar a actividade para fazer um

acompanhamento mais individualizado dos alunos e responder em

conformidade com as necessidades de diferenciagão das tarefas que viessem

a ser criadas.

No domínio do ensino do voleibol, para além do princípio da utilizagão do

jogo como môbil das aprendizagens (ideia que estendia a outras modalidades

desportivas colectivas), Ana argumentou o cuidado especial que se deveria

colocar na utilizagão dos recursos durante o ensino da actividade. Segundo a
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professora, a manipulagão da bola implicava um elevado rigor no seu

manuseamento e na utilizagão dos espagos, aspecto que seria dificultado

pelas condigôes espaciais em que as aulas teriam de decorrer, as quais

considerava exíguas. Para obviar esta dificuldade, Ana procurava nas opgôes

organizativas a garantia do controlo do trabalho a realizar. Mais uma vez, as

solugôes privilegiadas foram as vagas e o trabalho em grupo. O primeiro

dispositivo seria utilizado para a aprendizagem e aperfeigoamento das

habilidades técnicas, e a segunda para a organizagão das formas jogadas. Tal

como na ginástica, Ana previu uma relagão estreita entre as formas

organizativas e a evolugão na aprendizagem. Neste sentido, â medida que a

aprendizagem fosse sucedendo, previa uma evolugão de uma preponderância

do trabalho por vagas, para um trabalho organizado em torno dos grupos. Ao

contrário do que havia sucedido na ginástica, no voleibol Ana pretendia

conceder maior liberdade â formagão dos grupos na actividade.

Em relagão âs estratégias de ensino, como na ginástica, Ana previu utilizar

sobretudo o ensino por tarefa. No caso do voleibol, considerava que a natureza

intrínseca da actividade não possibilitaria, como desejava, utilizar fichas de

avaliagão para os alunos controlarem a sua evolugão, ou dos seus pares, na

aprendizagem. Apesar disso, e sem muita certeza de o vir a fazer, colocou a

hipôtese de ensaiar a sua utilizagão. Uma vez mais argumentou o benefício

desta estratégia como forma de ligagão do trabalho dos alunos na aula â

avaliagão formativa e å sua responsabilizagão e empenhamento.

Finalmente, para além deste processo de avaliagão e da avaliagão inicial, já

aludida, Ana previu realizar no término da unidade de ensino uma avaliagão

final que constaria de uma observagão da actividades dos alunos em situagão

de jogo. Para esse efeito, tinha preparada uma grelha de observagão focada

nos níveis de desempenho preestabelecidos que utilizaria a partir de três

critérios: a atitude em jogo, o deslocamento/posicionamento durante as acgôes

em jogo e a eficácia dessas acgôes. Reiterava assim o facto de valorizar

sobretudo a disponibilidade dos alunos na utilizagão dos conteúdos, em

detrimento da apreciagão do rigor no desempenho de cada uma das

habilidades.
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Num balango geral sobre as orientagôes assumidas no domínio do voleibol

e da ginástica, poderíamos sintetizar alguns aspectos
comuns aos dois casos.

Ana revelou um critério formal de escolha das actividades e de formulagão dos

objectivos, baseado sobretudo nos programa da disciplina. Procurou enfatizar

que o seu propôsito era que os alunos conseguissem ganhar consciência do

significado das aprendizagens que iam realizando. Apresentou, sobre estes

objectivos, os respectivos conteúdos e as opgôes organizativas numa

perspectiva integrada das decisôes. Revelou não considerar uma

caracterizagão dos alunos para a preparagão das unidades de ensino,

remetendo para a confianga na sua capacidade de diagnôstico e decisão

interactiva o ajustamento das decisôes planeadas. Em coerência com a sua

preocupagão para com o suscitar de uma aprendizagem activa, decidiu utilizar

a avaliagão formativa como um mecanismo de responsabilizagão dos alunos.

Os dois testemunhos apresentaram poucas diferengas substantivas. Um dos

aspectos em que sobressaiu algum contraste referiu-se ao modo como, na

ginástica, Ana sustentou parte das suas decisôes em informagôes didácticas

formais e externas, aspecto que no voleibol foi relatado numa maior

dependência do seu conhecimento pessoal. Este facto pode ser relacionado

com as diferengas de nível do seu sentimento de dificuldade no ensino das

duas actividades.

4.2.2 O Sentimento de Auto-eficácia Específica da Ana

A percepgão de capacidade de Ana na implementagão de medidas

associadas â qualidade do ensino foi aferida antes e depois de cada unidade

de ensino. No quadro 26 apresentamos o perfil de auto-eficácia de instrugão

de Ana, em ambos os momentos, nas duas unidades de ensino.

Iniciando a análise pelo caso da ginástica, podemos observar que a variagão

nas respostas entre o início e o final da unidade de ensino é muito reduzido.

Na totalidade das três componentes da dimensão instrugão (informagão inicial,

acompanhamento das actividades e avaliagão final) com 27 itens encontrámos

apenas 6 flutuagôes.
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Observando os resultados encontrados na componente de informagão inicial

podemos verificar que a experiência vivida na unidade de ensino alterou

positivamente o sentimento de capacidade da Ana em relagão â criagão das

condigôes que permitissem que os alunos entendessem a unidade da aula e

que iniciassem as tarefas de aprendizagem sem dúvidas sobre o que tinham

que realizar. Sobre as restantes medidas, a confianga na sua capacidade

manteve-se inalterada, evidenciando um sentimento baixo de capacidade em

quatro dos itens, nomeadamente em relagão â garantia de que os alunos

conhecessem os pontos mais importantes da actividade, å sua compreensão

na relagão entre as opgôes organizativas e os objectivos de aprendizagem, na

solicitagão da sua participagão voluntária na aula e na captagão da sua

atengão. As áreas da informagão inicial em que Ana se sentiu mais capaz

foram a utilizagão de procedimentos que permitissem visualizar as tarefas de

aprendizagem e a redugão do tempo despendido nesta tarefa.

Em relagão å componente de avaliagão final das actividades, Ana reflectiu

um sentimento de capacidade globalmente reduzido e bastante estável,

assinalando-se apenas a variagão de um procedimento (item 29). Quatro dos

itens foram classificados, em ambos os momentos, como difíceis na maior

parte das vezes. Estão nestas circunstâncias as medidas que permitem que os

alunos terminem a aula com uma imagem sobre o que lá se passou, os pontos

fortes e fracos da sua actividade; e aquelas que permitem garantir a sua

participagão nestes períodos da aula. O aspecto de maior dificuldade foi

associado å capacidade de garantir um conhecimento sobre o trabalho a

desenvolver na sequência da aula.
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Quadro 26 - Perfíl de auto-efĩcácia específíca da Ana: dimensão instrugão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Ginástica Voleibol

Antes Depois Antes Depois

Instrucão:

informacão sobre

as actividades de

aprendizagem

5. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

conhecam os seus pontos mais importantes
3 3 3 2

6. Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam

que as várias fases da aula formam um todo
3 2 2 2

7. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

visualizem as situacôes de aprendizaqem a realizar
2 2 2 2

10 Apresentar a matéria garantindo que os alunos

percebam a relacão entre a organizacão da aula e os

objectivos de aprendizaqem

3 3 3 2

8. Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem

sem dúvidas sobre as actividades a realizar na aula
3 2 3 2

2. Durante o período de apresentacão da matéria, realizar

perguntas aos alunos garantindo a sua participacão

voluntária.

3 3 3 3

1. Apresentar a matéria garantindo a atencâo dos alunos 3 3 3 3

44. Informar sobre as actividades a realizar na aula

garantindo a minimizacão do tempo despendido nestes

periodos

2 2 2 2

Instrucão:

avaliacão final

das actividades

de aprendizagem

29. Realizar a informacão final da aula garantindo a ligacâo

entre o trabalho realizado e aquele que se prevê para as

aulas seguintes

3 4 4 4

36. Realizar a informacSo fmal da aula garantindo que os

alunos identifiquem os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizaqem desenvolvida

3 3 4 3

38. Realizar a informacão fmal da aula garantindo que os

alunos saiam da aula com a ideia clara dos objectivos que
eram pretendidos

3 3 4 4

39. Realizar a informacâo final da aula garantindo que os

alunos saiam com uma ideia clara quanto aos êxitos e âs

dificuldades que manifestaram na aprendizagem

3 3 4 4

4. Interpelar os alunos no período de avaliacão final da aula

garantindo a sua participacão
3 3 3 3

Instrucão:

acompanhamento

das actividades

de aprendizagem

1. C-_ -_ |-_-:i A • .

3. Solicitar a participacão dos alunos garantindo que

ajudam nas diferentes actividades da aula
2 2 2 2

17. Infonriar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que percebam o

que fazem bem e o que fazem mal

3 3 3 2

18. 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

3 3 3 3

19. Informar os alunos sobre as suas dificuldades na

aprendizagem fazendo-o, individualmente ou em grupo,

consoante a quantidade de alunos com as mesmas

dificuldades

3 3 2 2

20. Informar os alunos sobre a forma como realizam as

suas accôes de aprendizagem de forma a que as

relacionem com os efeitos alcancados

3 4 3 2

21. 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

3 3 3 2

22. Intervir de forma a que, depois de comgidos, os alunos
não continuem a cometer os erros que Ihes foram

identificados

3 3 3 3

58. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

aprendem coisas importantes para eles
4 4 4 3

24. Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que sejam capazes de identificar,
por eles prôprios, aspectos relacionados com a mesma

2 4 2 3

25. Questionar os alunos sobre a actividade de

aprendizagem garantindo que o maior número seja
inquirido no decurso da aula.

4 4 3 4

26. Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que cada um tenha o tempo
necessário para responder âs perguntas que Ihe são

colocadas

3 4 3 3

42. Intervir garantindo o controlo das várias situacôes que
ocorrem simultaneamente numa aula

2 2 2 2
43. Intervir de forma a garantir um nível elevado de

empenhamento dos alunos na realizacão da actividade
3 3 3 2

16 Deslocar-me e posidonar-me garantindo o controlo da

actividade de toda a turma durante a aula
2 2 2 2

(1 - Sempre Fácil. 2 - A maior parte das vezes FACIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL, 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)
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Na componente do acompanhamento da prática de aprendizagem dos

alunos, Ana também revelou uma baixa variabilidade no seu sentimento de

capacidade. As três únicas medidas em que ocorreu essa variagão tomaram-

se mais difíceis, sendo que, numa delas, Ana diminuiu substantivamente o seu

sentimento de capacidade. Referimo-nos â possibilidade de respeitar o tempo

de resposta necessário dos alunos quando são sujeitos a feedback

interrogativo. A utilizagão desta destreza de ensino foi, aliás, classificada como

"sempre difícil" revelando-se como um dos elementos mais problemáticos do

acompanhamento da prática de aprendizagem. Embora com menos

expressão, as restantes variantes do feedback pedagôgico foram globalmente

classificadas como áreas de intervengão em que Ana reconheceu ter alguma

dificuldade. Os procedimentos em que se sentiu mais capaz estão

relacionados com a obtengão da participagão dos alunos na ajuda âs

actividades da aula e com o controlo da actividade prática dos alunos.

Apreciando agora os resultados na instrugão no voleibol verificamos que,

neste caso, o sentimento de auto-eficácia de Ana se alterou em doze dos vinte

e um itens. Globalmente, esta variagão deu-se no sentido positivo, o que fez

com que Ana revelasse um sentimento mais elevado de capacidade no final da

unidade de ensino.

Os resultados referentes â informagão inicial indicam que, numa maioria de

casos, este sentimento se manteve estável. Neste conjunto de cinco

condigôes, Ana considerou ser fácil que, durante os períodos de informagão,

os alunos visualizassem as tarefas de aprendizagem, entendessem a estrutura

da aula como um todo e garantissem uma informagão curta. As indicagôes

consideradas como difíceis nos dois momentos foram a utilizagão do

questionamento para controlo da compreensão da informagão e a obtengão da

atengão dos alunos. Todos os procedimentos em relagão aos quais se alterou

o sentimento de capacidade de Ana, reflectiram uma evolugão positiva. Nestas

circunstância estão a sua capacidade de promover uma apresentagão

compreensiva da relagão entre os objectivos de aprendizagem e a

organizagão da aula, a promogão do seu conhecimento sobre os aspectos
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críticos das tarefas de aprendizagem; e a garantia de que os alunos não

ficassem com dúvidas sobre essas tarefas.

Comparando o perfil de auto-eficácia na informagão durante as duas

unidades de ensino103, verificamos que esta é ligeiramente superior no caso do

voleibol, nomeadamente na apresentagão da estrutura da actividade, no

conhecimento dos aspectos críticos das tarefas e na compreensão da relagão

entre os seus objectivos e a organizagão da aula. Todavia, há condigôes em

relagão ås quais Ana mantém um sentimento de auto-eficácia estável e

consistente, não apresentando alteragão em nenhuma das quatro aplicagôes.

Assim, foram percepcionados como condigôes claramente fáceis de

concretizar: a visualizagão das tarefas de aprendizagem e a redugão do tempo

despendido durante o período de informagão. Como dificuldades sistemáticas

na sua intervengão, Ana identificou a utilizagão do controlo da compreensão da

informagão e a captagão da atengão dos alunos durante estes períodos.

No domínio da avaliagão final das aulas de voleibol, Ana revelou um

sentimento de capacidade muito estável entre as duas aplicagôes. Em ambos

os casos o sentimento de auto-eficácia expresso foi claramente negativo. Com

efeito, foi apenas um o item em que revelou uma redugão do sentimento de

dificuldade de concretizagão (item 36). A estabilidade deste sentimento

assemelha-se â que se encontrou no caso da ginástica, com a particularidade

de se revelar globalmente mais negativo. A maioria das condigôes são

apreciadas como sempre difíceis de implementar. Assim, neste caso, parece

existir uma maior variagão entre os sentimentos de auto-eficácia manifestos

nas duas actividades do que entre os dois momentos nas duas unidades de

ensino. A interpelagão aos alunos durante a informagão é a única condigão

que se mantém estável entre todas as fases nas duas actividades.

No acompanhamento das actividades de aprendizagem durante o ensino do

voleibol observou-se uma variagão do sentimento de capacidade de Ana da

primeira para a segunda aplicagão, no sentido do incremento da sua confianga.

Dos catorze itens desta componente de intervengão, aqueles que se revelaram

103 Tomando por referência os valores obtidos nos dois momentos de avaliacâo em cada unidade.
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sempre difíceis foram os correspondentes â utilizagão do feedback pedagôgico

individual e â garantia do acompanhamento do aluno na prática consequente â

utilizagão do feedback. Para expressar um sentimento de capacidade mais

elevado, Ana elegeu os procedimentos relacionados com a promogão da

participagão dos alunos na ajuda âs actividades de aprendizagem e com as

acgôes de controlo da sua actividade na aula.

Comparando os perfis de capacidade de acompanhamento da

aprendizagem nas duas unidades de ensino, verificamos que, no caso do

voleibol, Ana manifestou um sentimento de capacidade globalmente mais

positivo, nomeadamente em fungão da alteragão verificada do início para o

final do ensino. Estas diferengas, foram mais acentuadas na utilizagão do

feedback pedagogico, em três aspectos: na gestão do seu direccionamento

(individual ou para o grupo); no relacionamento da informagão entre a acgão e

o resultado da acgão apreciada; e na eficácia do feedback junto dos alunos.

Foi também ao nível da garantia do empenhamento dos alunos na actividade,

que Ana apresentou um sentimento de capacidade mais positivo.

O controlo da actividade dos alunos está dependente de medidas tomadas

sobre a organizagão da aula, pelo que não é de estranhar que em relagão a

esta dimensão de intervengão pedagogica Ana tenha revelado um sentimento

globalmente positivo (Quadro 27).

No caso da ginástica, em doze medidas de intervengão, esta professora

revelou um sentimento de dificuldade em relagão a apenas uma, exactamente

a que se refere â possibilidade de fornecer indicagôes aos alunos durante a

sua prática de aprendizagem sem que isso implique a quebra do ritmo da

actividade da aula (medida associada â utilizagão do feedback pedagôgico,

uma área de dificuldade de Ana na ginástica). Mesmo neste caso, a sua

apreciagão sô resultou negativa na sequência do decurso da unidade de

ensino. Em relagão a todas as restantes medidas, seja na componente da

gestão do tempo de aula, da gestão dos espagos e equipamentos ou da

gestão dos alunos, Ana considerou ter um sentimento de capacidade elevado.
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Quadro 27 - Perfíl de auto-efícácia específíca da Ana: iimensão organizagão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Ginástica Voleibol

Antes Depois Antes Depois

Organizacão:
alunos

15. Organizar os alunos garantindo que as mudangas de

actividade ou de tarefas de aprendizagem sejam realizadas

rapidamente

2 2 2 2

30. Organizar a tunrna garantindo uma reunião rápida dos

alunos quando necessário
2 2 2 2

32. Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem â

aula â hora combinada
2 2 2 2

34. Gerir a turma garantindo a sua atencâo para iniciar os

periodos de instrucão, reunião e mudancas de actividade

no decurso da aula

2 2 2 2

35. Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de

grupos de trabalho
2 2 2 2

37 Intervir garantindo que os alunos se sintam

reconhecidos pela forma adequada como realizam as

tarefas de orqanizacâo

X 2 X 3

14. Intervir de forma a evitar situacôes de risco no

desempenho das tarefas de aprendizagem pelos alunos
2 2 2 2

59. Informar os alunos sobre a maneira como estão a

realizar os exercícios de aprendizagem garantindo a

manutencâo do ritmo da actividade

2 3 3 3

Organizacão:

espacos e

equipamentos

12. Organizar a aula garantindo uma rápida montagem ou

desmontagem do material pelos alunos
2 2 2 2

13. Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e

desmontagem de material pelos alunos
2 2 2 2

Organizacão:

tempo

33. Intervir de forma a garantir um registo de presencas

rápido
2 2 2 2

27. Organizar as actividades da aula garantindo a

maximizacão do tempo em que os alunos estão em prâtica
de aprendizagem

2 2 2 2

(1 = Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)

Nesta dimensão de intervengão pedagôgica também se observou uma

alteragão mínima do sentimento de capacidade de Ana ao longo da unidade de

ensino. A este propôsito deve referir-se a particularidade de passar a ter

reconhecido a importância de reforgar os comportamentos organizativos dos

alunos (item 37).

No ensino do voleibol, observamos um perfil de resposta muito coincidente.

Â excepgão dos procedimentos relacionados com a promogão do sentimento

de reconhecimento dos alunos pelos comportamentos organizativos que

adoptam (item 37) e a manutengão do ritmo da actividade da aula durante os

períodos de informagão aos alunos (item 59), em todos os restantes casos, o

sentimento de confianga de Ana manteve-se inalterado.

Estes resultados indicam que o domínio da organizagão é uma área em que,

regularmente, Ana se reconhece capaz de intervir.

Retomando a apreciagão dos resultados para a dimensão do clima

relacional na ginástica, observamos que esta é uma das áreas em que se

produziu uma grande variagão no sentimento de capacidade de Ana entre os

dois momentos de inquirigão. Foi também nesta dimensão que Ana reflectiu
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um sentimento maior de dificuldade. O Quadro 28 mostra que em 14 itens, 5

sofreram alteragão de resposta e que, no conjunto das duas observagôes, foi

apenas uma a condigão que Ana considerou fácil de levar â prática. Referimo-

nos â interacgão com os alunos de forma a que se sentissem tratados de igual

maneira pelo professor (item 56).

Quadro 28 - Perfíl de auto-eficácĩa específica da Ana: dimensão clima relacional

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Ginástica Voleibol

Antes Depois Antes Depois

Clima:

Relacão

aluno/matéria

9. Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem

significado âs propostas de aprendizaqem
3 3 3 3

31. Organizar a aula garantindo uma prática motora

motivadora para todos os alunos da turma
2 3 3 3

41. Interagir com os alunos garantindo que estes

manifestam as suas opiniôes sobre a aula
3 3 4 3

62. Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua

participacâo empenhada em tarefas com indice de

complexidade elevado

4 3 3 3

63. Interagir de forma a garantir que os alunos formulem

expectativas adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem

4 3 4 4

Clima:

Relacão alunos

entre si

1 1 . Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os alunos 3 3 2 2

45. Intervir garantindo a cooperacão entre alunos com

diferentes níveis de capacidade nas tarefas de

aprendizagem

3 3 4 3

Clima:

Relacão

aluno/professor

40. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

considero as suas opiniôes e sentimentos pessoais relativa-

mente â actividade na aula

3 3 3 3

54. Interagir com os alunos garantindo a sua confianca em

mim
3 3 3 3

55. Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que

eu me interesso por eles e acredito que são capazes de

aprender

3 3 3 3

56. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

os trato todos do mesmo modo
2 2 2 2

57. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

estou atento aos seus interesses pessoais sobre assuntos

exteriores ås aulas.

3 4 2 3

53. Intervir na aula de forma a garantir que os alunos

sintam que eu gosto do que ensino
3 2 2 2

60. Interagir com os alunos garantindo que não me vejam

como um "juiz" permanente da sua actividade
3 3 3 3

(1 = Sempre Fácil; 2
= A maior parte das vezes FACIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Dificil; X = Não me preocupo)

Entre as medidas que indicaram a alteragão do sentimento de auto-eficácia

de Ana, sô uma revelou um incremento positivo dessa percepgão. Tratou-se de

conseguir intervir na aula de forma a demonstrar que se gosta do que se

ensina. Dos restantes procedimentos, todos se mantêm num nível de

dificuldade predominantemente elevado, sendo que dois reflectem um

agravamento desse sentimento. Estão nesta situagão, a organizagão da

actividade de uma forma motivadora para os alunos (item 31), e a

demonstragão da atengão do professor em relagão a assuntos dos alunos que

não se relacionem directamente com a aula (item 57). Deve acentuar-se que
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foi na componente da promogão do clima da relagão dos alunos entre si, que

Ana manifestou um sentimento de capacidade totalmente negativo em ambas

as recolhas.

A expressão do sentimento de capacidade de Ana neste domínio, durante a

unidade de ensino de voleibol, também se revelou maioritariamente negativa, e

com grande estabilidade. Neste caso, a alteragão desse sentimento apenas se

relevou em relagão a três condigôes. Duas delas reflectiram uma orientagão

para um sentimento mais elevado de capacidade (itens 41 e 45), sendo que

numa o sentimento negativo inicialmente expresso se agravou (item 57).

Os assuntos em que Ana expressou um sentimento de capacidade mais

estável reportaram-se å promogão da simpatia e amizade entre os alunos; â

interacgão com os alunos tratando-os do mesmo modo; e â criagão de uma

imagem de prazer pelo ensino da actividade. Em relagão aos aspectos

indicados como difíceis antes e depois desta unidade de ensino (oito itens),

destaca-se, pela sua extrema dificuldade, a promogão de expectativas

positivas dos alunos sobre a sua capacidade de aprendizagem.

Comparando os perfis de auto-eficácia no ensino das duas actividades,

observamos que, em ambos os casos, o sentimento de auto-eficácia de Ana é

globalmente baixo, embora a expressão dessa dificuldade varie ao longo dos

diferentes itens (uns tornam-se mais fáceis, outros mais difíceis). Notamos

também que se deu uma maior variagão entre o início e o fim da actividade no

caso da ginástica. O único item em que se observou uma alteragão evidente

de resultados de uma para outra unidade de ensino está associado å

solicitagão da simpatia e amizade entre os alunos, condigão ajuizada como

mais fácil de implementar no voleibol.

Finalmente, observamos que em catorze itens, seis se mantêm inalterados

nas quatro aplicagôes. Estão nestas circunstâncias a condigão de tratamento

igualitário dos alunos (item 56), a única indicada como fácil de implementar; e

as seguintes condigôes, tidas como a maior parte das vezes difíceis:

significagão das tarefas de aprendizagem pelos alunos; consideragão das

opiniôes dos alunos em relagão âs actividades das aulas; garantir a confianga
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dos alunos no professor; garantir que os alunos sintam o interesse que o

professor tem por eles; e interagir com os alunos de forma a que não sintam o

professor como um juiz da sua actividade. Como se observa, é entre as

condigôes relacionadas com a relagão entre o professor e os alunos que Ana

parece nutrir um sentimento de capacidade mais estável em ambas as

unidades de ensino.

De forma semelhante ao que pudemos observar na dimensão da

organizagão da aula, a promogão e remediagão da disciplina durante a

unidade de ensino da ginástica constituiu uma área em que Ana revelou um

elevado sentimento de confianga na sua capacidade de intervengão. Å

excepgão das medidas que permitem evitar que os alunos sejam induzidos por

colegas a envolver-se em comportamentos inapropriados, todas as restantes

são julgadas como passíveis de fácil concretizagão, sejam elas assumidas

numa ôptica preventiva ou remediativa.

Nesta dimensão de intervengão pedagôgica também se observou uma

elevada estabilidade no sentimento de auto-eficácia de Ana. A única alteragão

de resposta foi encontrada no item referente â utilizagão de castigos que não

envolvessem os conteúdos das aprendizagens ou o gosto pelas mesmas,

através da qual Ana assinalou o facto de ter deixado de valorizar a utilizagão

deste princípio de remediagão da indisciplina.

O sentimento de capacidade expresso em relagão ao controlo da disciplina

no ensino do voleibol é praticamente coincidente com aquele que foi apreciado

para a unidade de ensino da ginástica. As diferengas encontram-se apenas na

confianga que Ana manifestou em relagão: â sua capacidade de evitar que os

comportamentos inapropriados de uns alunos contagiem os seus colegas, em

relagão â qual manifestou uma apreciagão positiva no final desta unidade de

ensino; e no sentimento inicial de dificuldade em relagão â utilizagão de

castigos que não interferissem com a motivagão dos alunos para a actividade

física.
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Quadro 29 - Perfíl de auto-efícácia específica da Ana: dimensão disciplina

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Ginástica Voleibol

Antes Depois Antes Depois

Disciplina:

promocão

46. Combinar as regras de conduta para as aulas

garantindo o respeito quer pelas opiniôes e ideias dos

alunos quer pelas minhas

2 2 2 2

49. Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham

presente as regras de conduta combinadas
2 2 2 2

47 Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de

conduta combinadas
2 2 2 2

50. Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um

clima positivo
2 2 2 2

51 . Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu

reconheco que adoptam um comportamento de acordo com

as regras de conduta combinadas

2 2 2 2

52 Intervir na aula garantindo que os alunos nâo se

envolvam em comportamentos contrários ås regras de

conduta combinadas, quando aliciados pelos colegas a

fazê-lo

3 3 3 2

Disciplina:
remediacão

23. Reagir quando os alunos infringem as regras de

conduta combinadas para as aulas garantindo que sejam
verdadeiros na descricão desse episodios e explicacão das

suas causas

2 2 2 2

48. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que reconhecam as consequências da adopcSo
desses comportamentos

2 2 2 2

61. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que não voltem a adoptar um comportamento
contrario ås reqras de conduta combinadas

2 2 2 2

28. Utilizar castigos que não interfiram negativamente com

o prazer ou gosto que os alunos têm pela actividade fisica
3 X 2 X

(1 = Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)

Neste sentido, e tal como observámos em relagão å dimensão organizagão,

o sentimento de capacidade de Ana no controlo da disciplina revelou-se

positivo e com grande consistência ao longo das diferentes aplicagôes.

Em síntese e numa apreciagão geral do perfil de auto-eficácia expresso por

Ana em relagão âs duas unidades de ensino, podemos adiantar a evidência de

que as áreas de intervengão no domínio da promogão de uma clima relacional

positivo e da instrugão foram, maioritariamente, consideradas por Ana como

áreas de dificuldade de intervengão, com particular expressão na primeira

onde revelou um sentimento de capacidade genericamente negativo. Neste

caso, o sentimento de capacidade manifesto por Ana durante a ginástica foi

mais homogéneo em relagão ås três componentes do clima de aula, enquanto

que no voleibol a apreciagão mais negativa foi para a intervengão no domínio

da promogão da relagão do aluno com a matéria de ensino, e a menos

negativa para a relagão entre o professor e os alunos e dos alunos entre si. As

áreas de dificuldade mais consistentes em ambas as unidades de ensino

foram a significagão das actividades de aprendizagem e vários aspectos da
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relagão professor/aluno. A capacidade de tratar os alunos do mesmo modo foi

reconhecida como genericamente positiva.

Em relagão â informagão sobre as actividades o sentimento de capacidade

de Ana assumiu valências positivas e negativas. No caso voleibol, a

intervengão a este nível revelou-se mais fácil. Entre as duas actividades os

procedimentos em relagão aos quais o seu sentimento de capacidade se

revelou mais positivo foram a gestão do tempo de informagão e a visualizagão

da informagão. As condigôes genericamente mais difíceis de implementar

foram a obtengão da atengão e o controlo da compreensão dos alunos.

Em relagão â instrugão, um dos domínios de intervengão que se revelaram

mais delicados foi a avaliagão final da aula, com um sentimento de capacidade

maioritariamente negativo em ambas as actividades. A maior dificuldade

manifesta por Ana neste domínio foi a interpelagão aos alunos para controlo da

informagão.

No acompanhamento das actividades de aprendizagem, o nível de auto-

eficácia de Ana foi mais positivo no ensino do voleibol do que na ginástica. Em

ambas actividades e acentuadamente nesta última, a utilizagão do feedback

pedagôgico foi uma das áreas em que o seu sentimento se revelou mais

negativo. O controlo das actividades de aprendizagem foi um dos aspectos

repetidamente referido como uma área positiva da sua intervengão.

As duas dimensôes em que Ana se ajuizou mais capaz de intervir foram na

organizagão da aula e no enquadramento das questôes disciplinares. Em

ambas as actividades, o sentimento de capacidade expresso foi praticamente

unânime em relagão ås condigôes expressas nos itens apreciados.

Quanto å variagão do sentimento de auto-eficácia de Ana pudemos

constatar que ela é mais susceptível âs actividades do que â experiência de

ensino. Com efeito, quando existiu, a variagão do sentimento de capacidade

foi sempre superior entre actividades que entre o início e o final das unidades

de ensino. Deve também assinalar-se a particularidade de ter sido nas

dimensôes em que Ana manifestou um sentimento de capacidade mais

elevado que se verificou uma estabilidade maior da percepgão de eficácia.
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Este resultado parece indicar que a uma maior convicgão na sua capacidade

de ensino, correspondeu uma maior resistência â interferência contextual.

Finalmente, uma palavra para assinalar algumas particularidades
acerca do

contraste entre os resultados encontrados para o sentimento de auto-eficácia

geral de Ana, claramente positivo, e o seu perfil de auto-eficácia específica.

Esta divergência é suscitada pelo baixo sentimento de capacidade na

implementagão das condigôes de eficácia no domínio da instrugão e do clima

relacional. Uma interpretagão possível pode residir no facto da dimensão

instrugão e clima relacional terem sido mais susceptíveis â interferência

contextual das condigôes de ensino, nomeadamente, pensamos que a sua

percepgão sobre as dificuldades relacionais típicas com o tipo de alunos que

integravam esta turma teria sustentando um sentimento de capacidade inferior

no clima relacional.

4.2.3 O Conhecimento Pedagôgico da Ana: percepgão sobre as

suas práticas de ensino

Como tivemos ocasião de referir no texto da metodologia, os dados

considerados para o estudo da percepgão dos professores sobre as suas

práticas de ensino tomaram por referência a análise do conjunto das situagôes

críticas identificadas para o conjunto das aulas acompanhadas em cada

unidade de ensino. Neste sentido, o texto correspondente ås epígrafes que se

seguem analisa apenas os dados globais proporcionados por Ana nas

unidades de ensino, não considerando, nem as suas particularidades de cada

uma das aulas acompanhadas, nem a variabilidade entre aulas.

4. 2. 3. 1 Tipologia e Valor das SituacOes Criticas

A totalidade das situagôes críticas encontradas por Ana durante a unidade

de ensino da ginástica foi de 15 (Quadro 30), perfazendo uma média de cerca

de 4 situagôes por aula. As situagôes identificadas ocorreram maioritariamente

no sistema de instrugão (66,6%) seguida das situagôes ocorridas no âmbito da

gestão do sistema social dos alunos, ao nível da promogão do clima da aula
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(26,7%), tendo sido identificada apenas uma situagão no sistema de

organizagão e nenhuma ao nível do sub-sistema do controlo da disciplina.

No seu conjunto, as situagôes identificadas foram predominantemente

classificadas como negativas (73,3%).

Quadro 30 - Frequência das situagôes críticas identifícadas por Ana no ensino da ginástica

INSTRUCÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Informacão sobre as actividades

de aprendizagem

Informacão 1 (6,7%) 0 1 (6,7%)

Questionamento - - -

Controlo 4 (26,7%) 0 4 (26,7%)

Geral - - -

Total Sub-sistema 5 (33,3%) 0 5 (33,3%)

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 3 (20,0%) 0 3 (20,0%)
Questionamento - - -

Controlo 0 1 (6,7%) 1 (6,7%)

Total Sub-sistema 3 (20,0%) 1 (6,7%) 4 (26,7%)

Organizacão/
Restruturacão tarefas

Concepcão 0 1 (6,7%) 1 (6,7%)

Restruturacão - - -

Total Sub-sistema 0 1 (6,7%) 1 (6,7%)

Total Sistema Instrucão 8 (53,3%) 2 (13,3%) 10 (66,6%)

ORGANIZAQÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Tempo

Chamada - -
-

Organizacåo da prática 1 (6,7%) 0 1 (6,7%)

Total Sub-sistema 1 (6,7%) 0 1 (6,7%)

Total Sistema Organizacão 1 (6,7%) 0 1 (6,7%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias
das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Relacão aluno/matéria

Significacão das Situacôes de

Aprendizagem

0 2(13,3%) 2(13,3%)

Constaicão das expectativas

pessoais

- - -

Total Sub-sistema 0 2(13,3%) 2 (13,3%)

Relacão aluno/professor

Relacão interpessoal 0 2 (13,3%) 2(13,3%)

Imagem do Professor - - -

Total Sub-sistema 0 2(13,3%) 2 (13,3%)

Total Sistema Social: Clima de Aula 0 4 (26,7%) 4 (26,7%)

TOTAL EPISÔDIOS ANALISADOS 11 (73,3%) 4 (26,7%) 15

Uma apreciagão mais particular da natureza das situagôes de instrugão,

mostra que Ana identificou mais episôdios críticos nas suas aulas no âmbito da

informagão sobre as actividade de aprendizagem. No conjunto destas

situagôes, todas negativas, identificou quatro associadas ao controlo, i. é., â

estrutura e ordem da informagão que era proporcionada aos alunos, e uma

relativa ao conteúdo e ao tipo de fonte de transmissão da informagão. Em

relagão ao momento do acompanhamento da actividade prática dos alunos, as

situagôes identificadas foram quatro, sendo três negativas associadas â

utilizagão do feedback pedagôgico e uma, positiva, em relagão ao controlo da
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actividade, ou seja, â regulagão geral da actividade da turma com o objectivo

de a manter empenhada na aprendizagem.

No sistema de gestão/organizagão foi identificada apenas uma situagão

negativa relacionada dentro do subsistema gestão do tempo, associada âs

opgôes organizativas gerais da aula.

Ao nível da promogão do clima de aula, as situagôes identificadas foram

positivas e recaíram sobre episôdios associados å relagão entre os alunos e a

matéria, nomeadamente ao nível da promogão e interesse dos alunos pelas

actividades; e â relagão entre o professor e os alunos, classificada na categoria

da promogão da relagão interpessoal.

Este quadro de resultados revela que as apreciagôes de Ana sobre o seu

ensino se traduzem sobretudo pela identificagão das situagôes mais

problemáticas (negativas) das suas aulas, sendo menos frequente a

concentragão da sua atengão sobre aspectos positivos da sua intervengão. O

facto de as suas apreciagôes negativas se terem centrado maioritariamente na

dimensão instrugão reforga a evidência (identificada no perfil de auto-eficácia

específica) da sua preocupagão e insatisfagão para com esta área de

intervengão nesta unidade de ensino, devendo assinalar-se o facto de, no

âmbito do acompanhamento da prática dos alunos, ter sido ao nível da

utilizagão do feedback que Ana identificou as situagôes negativas, apreciando

positivamente a sua intervengão no controlo geral da actividade. Ao contrário

da instrugão, os resultados sobre o clima da aula foram assinalados como

positivos, contrastando com o perfil de capacidade que percepcionou neste

domínio. Finalmente, os acontecimentos nos domínios da gestão e disciplina

parecem ter decorrido regularmente, sem merecer destaque particular. Deve

recordar-se que estas foram as dimensôes de ensino em que Ana manifestou

um sentimento de auto-eficácia mais elevado e estável.

Em relagão å unidade de ensino de voleibol, as situagôes identificadas são

expostas no Quadro 31. Como se observa, Ana assinalou 30 situagôes críticas.

Entre estas situagôes cerca de 63,3% foram assinaladas no âmbito do sistema

de instrugão, repartindo-se as restantes por situagôes de organizagão
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relacionadas com a gestão dos alunos (13,3%), com a gestão do sistema

social, no sub-sistema do clima de aula (13,3%) e na remediagão da disciplina

(10%). Destas situagôes um pouco mais de metade foram assinaladas como

negativas (56,6%).

Quadro 31 - Frequência das situagôes críticas identificadas por Ana no ensino do voleibol

INSTRUCÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Informacão sobre as actividades

de aprendizagem

Informacão 0 1 (3,3%) 1 (3,3%)
Questionamento - - -

Controlo 0 1 (3,3%) 1 (3,3%)
Geral - - -

Total Sub-sistema 0 2 (6,7%) 2 (6,7%)

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 2 (6,7%) 4(13,3%) 6 (20%)
Questionamento - - .

Controlo 4(13,3%) 3 (10%) 7 (23,3%)

Total Sub-sistema 6 (20%) 7 (23,3%) 13(43,3%)

Organizacão/
Restruturacão tarefas

Concepcão 0 1 (3,3%) 1 (3,3%)

Restruturacâo 2 (6,7%) 1 (3,3%) 3(10%)

Total Sub-sistema 2 (6,7%) 2 (6,7%) 4(13,3%)

Total Sistema Instrucão 8 (26,7%) 11

(36,7%)

19 (63,3%)

ORGANIZAgÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Alunos Transicâo - - -

Inicio e Final de Aula 1 (3,3%) 0 1 (3,3%)

Formacâo de Grupos 1 (3,3%) 1 2 (6„7%)

Geral 1 (3,3%) 0 1 (3,3%)

Organizacão da Prática - - -

Total Sub-sistema 3 (10%) 1 (3,3%) 4(13,3%)

Total Sistema Organizacão 3 (10%) 1 (3,3%) 4(13,3%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias
das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Relacão aluno/matéria

Significacão das Situacôes de

Aprendizagem

1 (3,3%) 0 1 (3,3%)

Construcâo das expectativas

pessoais

- - -

Total Sub-sistema 1 (3,3%) 0 1 (3,3%)

Relacão aluno/professor

Relacâo interpessoal 1 (3,3%) 0 1 (3,3%)

Imagem do Professor 2 (6,7%) 0 2 (6,7%)

Total Sub-sistema 3 (10%) 0 3 (10%)

Total Sistema 4(13,3%) 0 4(13,3%)

SOCIAL: DISCIPLINA

Categorias
das Situagôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Promogão
Construcão das Regras - - -

Remediacão

Controlo do Desvio âs Regras 2 (6„7%) 1 (3,3%) 3 (10%)

Punicão - - -

Total Sub-sistema 2 (6„7%) 1 (3,3%) 3(10%)

Total Sistema 2 (6„7%) 1 (3,3%) 3 (10%)

TOTAL EPISÔDIOS ANALISADOS 17 (56,6%) 13

(43,3%)

30

No âmbito do sistema de instrugão a grande maioria dos episôdios

assinalados estiveram associados a situagôes ocorridas durante o período de

acompanhamento da prática de aprendizagem (43,3%) e as restantes â
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concepgão e restruturagão das tarefas de aprendizagem e â informagão inicial;

e informagão sobre as actividades de aprendizagem.

Em relagão ao acompanhamento das actividades, Ana focou a sua atengão

sobre episodios relacionados com a utilizagão do feedback pedagôgico e com

o controlo da actividade. Em ambos os casos as referências repartiram-se pelo

assinalar de situagôes com ambos os valores críticos, com uma tendência

positiva no caso do feedback e uma tendência negativa no caso do controlo da

actividade.

Ao nível do sub-sistema de concepgão e restruturagão das tarefas pode

observar-se que as preocupagôes de Ana se concentraram nas situagôes

relacionadas com a alteragão da estrutura das tarefas na aula, existindo ainda

um episôdio relacionado com a sua concepgão original. Também neste caso o

valor das situagôes se distribui de forma homogénea.

No domínio da organizagão, são assinaladas quatro situagôes, três delas

negativas relacionadas com o início da aula, com a formagão de grupos e com

aspectos organizativos gerais. Apenas uma situagão de formagão de grupos foi

assinalada como positiva.

Finalmente, em relagão ao sistema social, as situagôes de clima assinaladas

foram todas negativas e associadas uma â relagão aluno/matéria e as

restantes três å relagão interpessoal e å imagem do professor. No âmbito da

remediagão da disciplina, todos os episôdios identificados se relacionaram com

o controlo do comportamento apropriado, sendo que apenas uma foi ajuizada

como positiva.

Comparando agora os resultados obtidos nas duas unidades de ensino

podemos verificar que, durante a unidade de ensino de voleibol, Ana identificou

exactamente o dobro das situagôes críticas que havia registado durante o

ensino da ginástica. Por outro lado, o número de situagôes positivas

assinaladas no voleibol foi substancialmente superior. Manteve-se no entanto

a tendência de Ana para assinalar mais situagôes negativas.

Tal como no ensino da ginástica, a maioria das situagôes críticas do voleibol

incidiram sobre episôdios de instrugão. Contudo, neste último caso, a
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percentagem de situagôes relacionadas com o acompanhamento da

aprendizagem foi substantivamente superior, o que na ginástica tinha sido

repartido pelos sub-sistemas de informagão e acompanhamento. Ao contrário

do que aconteceu na ginástica onde sô foram registados episôdios positivos,

no voleibol o seu valor foi invertido para uma maioria de acontecimentos

negativos. Neste domínio, Ana manteve a sua preocupagão com o clima

relacional entre o professor e os alunos e entre os alunos e as tarefas de

aprendizagem. Uma última diferenga na apreciagão realizada sobre ensino do

voleibol em relagão ao ensino da ginástica foi o facto de aqui não ter sido

registado nenhum episôdio de disciplina e de no primeiro caso isso ter

sucedido três vezes.

4.2.3.2 RazOes e implicacOes das SituacOes Críticas

As razôes adiantadas por Ana para a identificagão das situagôes como

críticas podem ser observadas no Quadro 32.

Quadro 32 - Razôes aduzidas joorAna para a classifĩcagão das situagôes críticas

Dimensão Categorias

Ginástica (%) Voleibol %

Dificulta Facilita Total Dificulta Facilita Total

Aluno

Aptidão 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0

Empenhamento 10,5 0,0 10,5 21,4 10,7 32,1

Motivacão 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 3,6

Total Aluno 10,5 0,0 10,5 25,0 10,7 35,7

Professor

Clima 10,5 0,0 10,5 7,1 0,0 7,1

Disciplina 5,3 0,0 5,3 0,0 3,6 3,6

Instrucão 36,8 21,1 57,9 17.9 21,4 39,3

Organizacâo 10,5 0,0 10,5 3,6 0,0 3,6

Total Professor 63,2 21,1 84,2 28,6 25,0 53,6

Contexto

Actividade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Condioôes física 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1

Turma 5,3 0,0 5,3 3,6 0,0 3,6

Total Contexto 5,3 0,0 5,3 10,7 0,0 10,7

Total Razôes 78,9 21,1 64,3 35,7

Se nos detivermos na coluna correspondente å percentagem total das

causas indicadas para as situagôes críticas da ginástica, podemos observar

que a grande maioria das razôes aduzidas se relacionaram com aspectos

associados â intervengão do professor (84,2%). Entre a generalidade das

razôes referidas, mais de metade são atribuídas â sua actividade de instrugão

(57,9%).
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Neste domínio, Ana reflectiu várias vezes sobre o seu empenho na

utilizagão de procedimentos de informagão facilitadores, que Ihe permitissem

utilizar um conjunto de termos mais concretos, semanticamente prôximos da

linguagem do quotidiano dos alunos. Com alguma frequência Ana regozijou-se

com o sucesso da sua acgão:

Eu acho que é porque me vou socorrer de situaqôes experimentadas por eles, no

dia a dia, para eles entenderem, depois, o transfere disso para algumas das

situaqôes da Ginãstica, neste caso era os saltos, o salto ao eixo e o salto de bock

(...) tentando aproximar-me em termos da linguagem, poríanto, tentando

abandonar um bocado os termos mais técnicos da Ginâstica para ir buscar

situagôes do dia a dia para eles,(...) depois quando eles foram saltar,

efectivamente, a grande maioria deles conseguiu (...)

(A, EEMG104, 893-914)

Noutros momentos, foram as características do seu acompanhamento â

actividade dos alunos que a preocuparam. Ao longo da unidade de ensino, Ana

referiu-se várias vezes å dificuldade que sentia na realizagão de um

acompanhamento sistemático de todos os alunos:

Porque é fundamental para eles. É fundamental o professor intervir quando eles

não fazem bem, no momento em que eles estão a fazer é extremamente

importante o professor dar-lhes o feedback porque é aí que ganha significado a

instrugão anterior, ou o prôprío exercício, aquilo que eu Ihes pedi. E, se eles estão

a fazer mal e se eu não tenho tempo, ou não tenho oporíunidade de intervir

exactamente naquele momento, aquilo nunca ganha signifícado, não decorre da

difículdade deles, e não ganha significado para eles o que é que devem fazer bem,

continuam, sistematicamente, a fazermal. (...) (A, EEMG, 1899-1913)

Ambos os testemunhos estão em coerência com as áreas de capacidade e

dificuldade mais acentuadas no seu perfil de auto-eficácia específica.

As referências realizadas å sua intervengão no domínio da organizagão da

aula, prenderam-se com a dificuldade na gestão do tempo de prática dos

alunos, o que não Ihe permitia realizar um acompanhamento equitativo. No

âmbito de clima, as razôes foram assinaladas ao nível da sua relagão com os

alunos, nomeadamente pelo facto de sentir que frequentemente não recordava

o nome dos alunos; e pela dificuldade sentida de promogão da relagão dos

alunos com os conteúdos de aprendizagem (motivagão). A referência ao seu

comportamento no controlo da disciplina prendeu-se com o facto de algumas

104 Entrevista de Estimulacâo de Memoria de Ginâstica.
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vezes não ter sido capaz de reagir oportunamente a comportamentos

inapropriados dos alunos.

As causas das situagôes atribuídas aos alunos decorreram da preocupagão
de Ana para com a qualidade do seu empenhamento nas aulas,

nomeadamente que não procedessem de forma alienada na execugão das

tarefas de aprendizagem e procurassem fazê-lo tendo por referência a

compreensão do que Ihes era inicialmente solicitado:

(...) acabam, de uma forma mecânica, por fazer qualquer coisa que se assemelhe,
mas nem tomam muita consciência se aquilo que estão a fazer corresponde
efectivamente ao que o professor disse e, como tal, como aquilo não ganha
signifícado nenhum para eles, acabam por, se tiverem oporíunidade para isso, por
parar. Não faz, ou porque não tem êxito, mas também não entende o que é q'ue é
importante repetir para ver se um dia ou se naquela mesma aula conseque ter
êxito (...) (A, EEMG, 1804-1816)

Com este tipo de preocupagão, Ana retomou a sua intengão inicial de

promover uma actividade de aprendizagem em que os alunos pudessem

relacionar-se de uma forma activa e consciente com as propostas de

aprendizagem.

A única vez que Ana se referiu â turma, foi para se queixar da dificuldade

que o número de alunos impunha â condugão da aula e â qualidade do ensino-

aprendizagem.

No Quadro 32 é também possível observar que as razôes referidas para as

situagôes identificadas na ginástica foram justificadas pela dificuldade que

criavam ao ensino, sendo que apenas um quarto das mencionadas se

reconheceram pelo seu efeito positivo. Entre as razôes dificultosas contam-se

todas as referências aos alunos, ao contexto e as que se relacionam com a

intervengão do professor no domínio da promogão do clima de aula, da

organizagão e do controlo da disciplina. Os factores facilitadores resumem-se â

qualidade de parte das suas acgôes de instrugão. Quanto â combinagão da

tipologia das razôes com a apreciagão do seu efeito sobre o ensino,

observamos que, se Ana reparte com os alunos e o contexto a

responsabilidade pelos efeitos dificultosos no ensino, o mesmo não sucede em

relagão aos efeitos facilitadores, exclusivamente atribuídos â sua intervengão.

Este tipo de percepgão privilegia a atribuigão das situagôes bem sucedidas da
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aula â intervengão do professor e a atribuigão das situagôes mal sucedidas,

simultaneamente, â sua intervengão e å intervengão de factores externos.

Analisando as razôes apontadas para as situagôes críticas do ensino do

voleibol, observamos que também nesta actividade as causas das situagôes

críticas foram maioritariamente associadas ao professor (53,6%).

Comparativamente com a ginástica, há, no entanto, uma percentagem

bastante mais elevada de razôes associadas aos alunos e ao contexto. A

diferenga entre as razôes indicadas como facilitadoras e dificultosas do ensino

também foi menos acentuada que na ginástica. Nesta actividade a

percentagem de factores facilitadores é de 35,7%. Embora a maioria destes

factores tenha sido atribuída â intervengão do professor, houve também uma

percentagem de cerca de 10% de referências realizadas aos alunos, o que não

tinha sucedido na ginástica.

Entre as razôes associadas å sua intervengão, Ana destacou

maioritariamente as condigôes de instrugão (39,3%) e, com menor expressão,

os comportamentos no âmbito do clima relacional, do controlo da disciplina e

da organizagão.

No âmbito da instrugão, as preocupagôes de Ana recaíram sobre as

mesmas temáticas que tinha refehdo na ginástica. A utilizagão do feedback

pedagôgico adequando-o aos níveis dos alunos, a que aqui acrescentou

também o acompanhamento e controlo da actividade dos alunos, constituíram

as razôes mais dificultosas das situagôes críticas:

Para jâ, porque tens que passar de um nível para outro, não é?, tens que te

adaptar rapidamente a outro. Depois, obriga-te, exige-te uma grande capacidade
de observagão, de análise das situagôes e de rapidamente, encontrares a

linguagem adequada ao que estás a presenciar e, depois, é manteres esse tipo de
intervengão durante tanto tempo, a nossa prôpria capacidade de concentragão, de
atengão aos miúdos.

(A.EEMV105, 1517-1527)

Os aspectos facilitadores da sua intervengão foram, tal como na ginástica,

associados å qualidade da linguagem que utilizava para informar os alunos

sobre as tarefas de aprendizagem. Contudo, nesta actividade, Ana referiu-se

105 Entrevista de Estimulacâo de Memôria de Voleibol
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ao efeito que a estrutura destas tarefas tinha produzido na actividade dos

alunos, reportando o seu agrado pelo seu ajustamento âs potencialidades de

aprendizagem dos alunos:

Aquelas primeiras situagôes, em que eles estavam a trabalhar, já tinham êxito e

estavam a fazer correctamente até, aquela questão dos dois toques, quando eles
estavam em grupos de três, a segunda situagão positiva, efectivamente, eles já
estavam preparados para partir para situagôes de maior exigência (...) mas um

desafío que eu considerava que estava um bocado adequado ao nível deles,
portanto, eu ia garantir que eles se iam manter empenhados e motivados no

trabalho que estavam fazer. (A, EEMV, 1848-1961)

Em relagão â intervengão na organizagão, Ana referiu as suas dificuldades

na formagão dos grupos nível. Principalmente em relagão aos alunos que

tinham maiores dificuldades, hesitava em decidir se, em termos de

aprendizagem, seria mais vantajoso mantê-los separados dos seus colegas

mais hábeis, ou reuni-los. Ao nível do clima relacional as situagôes referidas

encontravam origem nas suas características pessoais. A este propôsito, Ana

relatou algumas situagôes em que considerava exceder-se na proximidade de

linguagem que utilizava com os alunos, temendo que a sua falta de habituagão

a esse procedimento comprometesse a sua imagem de professora. No

controlo da disciplina, referiu-se å adequagão da sua intervengão no domínio

da remediagão do comportamento inapropriado, em contraste com o ensino

da ginástica, no qual Ana considerou não ter conseguido proceder desta

forma.

As referências aos alunos focaram-se sobretudo nas características do seu

empenhamento na aula. Ana lamentou-se do prejuízo da sua falta de

habituagão âs rotinas organizativas e do fraco esforgo colocado na actividade

por alguns alunos ou da forma mecânica como realizavam as tarefas. Um das

razôes aduzidas para situagôes de indisciplina prendeu-se com a falta de

respeito de alguns alunos em relagão aos colegas, ferindo um dos princípios

pedagôgicos por que Ana pautava a sua intervengão:

Porque é machismo, o tipo está armado em macho, chega ao pé da miúda e dã-lhe

um pontapé, acho que é uma falta de respeito enorme. E é aquilo que eu te disse

hâ bocado, para mim, a falta de respeito é o pior que eles me podem fazer. E eu

acho que os miúdos têm muitas poucas referências sobre o que é o respeito, eles

acham que a falta de respeito é partir qualquer coisa, estragar qualquer coisa e

mais grave é, exactamente, quando as nossa atitudes perante terceiros são de

desprezo, de falta de consideraqão (A, EEMV, 2785-2800).
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No domínio das causas associadas ao contexto, foi na turma, com a sua

heterogeneidade e elevado número de alunos, e nos recursos temporais e

físicos que Ana encontrou os principais obstáculos å actividade de ensino.

Num balango geral, as razôes apontadas para as situagôes críticas em

ambas as unidades de ensino têm diferengas e alguns aspectos em comum a

assinalar. Ana referiu-se com mais frequência a causas facilitadoras no ensino

do voleibol. Nesta unidade de ensino houve uma maior partilha das causas

entre si e os alunos, acentuando a responsabilidade destes pelas situagôes

dificultosas, mas atribuindo-lhes também a origem de situagôes facilitadoras,

Em ambos os casos, estas referências focaram o empenhamento dos alunos.

Em relagão aos factores de contexto, Ana acrescentou algumas queixas em

relagão âs condigôes de ensino no voleibol. No domínio da sua intervengão,

manteve a percepgão sobre o efeito dificultoso do seu comportamento no clima

e na organizagão. A sua preocupagão em relagão ao controlo da disciplina

focou-se no mesmo assunto, mas com uma apreciagão distinta do resultado da

sua actuagão neste domínio. Em relagão â instrugão, Ana referiu-se ao mesmo

tipo de causas nas duas unidades de ensino, reforgando a ideia da

insuficiência da sua intervengão no domínio da utilizagão do feedback

pedagôgico (com uma valência mais positiva no voleibol) e do efeito positivo da

sua intervengão durante a instrugão.

Com menor incidência no voleibol, em ambas as unidades de ensino, Ana

atribuiu a si prôpria a causa da maioria das situagôes críticas.

A apreciagão dos efeitos das situagôes identificadas sobre a eficácia do

ensino foi outro dos motivos da entrevista de estimulagão de memôria. O

Quadro 33 sintetiza as temáticas focadas por Ana na análise deste assunto.

Quadro 33 -Percepgão de Ana sobre as implicagôes das situagôes críticas para a
efícácia do ensino

Categorias Ginástica (%) Voleibol (%)
APZ Consciente 37,5 25,0
APZ em Geral 12,5 0,0

Cooperagão 0,0 0,0
Motivacão 18,8 37,5

Qualidade Prática 31,3 25,0
Quantidade Prática 0,0 12,5
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Como se pode observar, as maiores preocupagôes de Ana em relagão aos

efeitos das situagôes seleccionadas na ginástica prenderam-se sobretudo com

a perturbagão ou potencializagão de um processo de aprendizagem activo e

consciente e com a forma da prestagão motora dos alunos. No primeiro caso,

Ana valorizou os efeitos sobre a sua iniciativa e responsabilizagão nas tarefas:

Eles estão envolvidos na prôpria aprendizagem, eles tomam consciência de onde

estão e da distância que os separa daquilo que gostariam de fazer. E, portanto,
vão solicitar até a prôpria intervenqão do professor para os ajudar a aprender a

evoluir, na sua prôpria evoluqão, no seu desenvolvimento. Portanto, solicitam muito

(...) (A, EEMG, 2485-2492)

Em relagão â qualidade da prática, equacionou principalmente a correcgão

do desempenho motor dos alunos. Com uma expressão mais baixa, mas

significativa, Ana referiu-se ainda aos efeitos dessas situagôes na motivagão

dos alunos para aprendizagem e âs consequências educativas mais gerais

não especificamente relacionadas com a aprendizagem dos conteúdos da

disciplina. Fora das suas preocupagôes ficaram as categorias relacionadas

com a colaboragão dos alunos entre si e com o tempo de prática de

aprendizagem.

No voleibol, os efeitos percepcionados sobre a eficácia recaíram sobre as

mesmas temáticas, acrescentando a preocupagão com o tempo de prática e a

ausência de referência aos efeitos educativos gerais. Neste caso, embora

mantivesse a ideia de que as situagôes implicavam com o "projecto" da

aprendizagem activa e consciente, as implicagôes que mais ocuparam a sua

reflexão recaíram sobre a motivagão dos alunos face âs tarefas de

aprendizagem, nomeadamente em relagão â promogão do sentimento de bem-

estar nos alunos:

Eu acho que a eficácia do ensino depende muito da relaqão que o professor
estabelece com os alunos, do ambiente e do clima da aula, porque tem que ser um

clima que Ihes permita a eles sentirem-se bem (...) (A, EEMV, 2357-2361 )

Em ambos os testemunhos, Ana utilizou como principal critério de avaliagão

da eficácia da sua actividade de ensino a comunhão entre a especificidade da

prestagão motora, a participagão activa e consciente dos alunos na sua

aquisigão e promogão do gosto e prazer em relagão âs aprendizagens. Uma
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ideia da eficácia a que já tinha aludido quando testemunhou a sua percepgão

sobre o significado de um "bom" ensino.

4.2.3.3 Frequência e Circunstâncias das SituacOes CrIticas Identificadas

O texto das respostas de Ana sobre a frequência das situagôes identificadas

em ambas as unidades de ensino reflectiu a ideia de que estas são habituais

nas suas aulas. O Quadro 34 mostra que todos os episôdios apreciados foram

classificados como frequentes ou muito frequentes.

Quadro 34 - Percepgão de Ana sobre a frequência e dependência contextual das

situagôes críticas

Dimensôes Categorias Ginástica (%) Voleibol (%)

Frequência

Frequente/Muito frequente 86,7 90,9

Nada/Pouco frequente 0,0 0,0

Não sabe/Não responde 13,3 9,1

Dependência contexto Sem Referência 40,0 63,6

Específica 60,0 36,4

É ainda observável que, apesar de frequentes, grande parte das situagôes

(com preponderância na ginástica) foram identificadas como contextualmente

específicas, isto é, o número de vezes que ocorriam dependia de

circunstâncias variáveis. Ana assinalou esta circunstância em 60% das

situagôes no caso da ginástica e em 36,4% dos episôdios do voleibol. Neste

último caso a maioria das situagôes não foram referenciadas quanto a este

aspecto, o que não significa que Ana não considerasse a sua frequência

específica das situagôes de intervengão. Como se observa no Quadro 35,

onde se assinalam a tipologia de particularidades contextuais que considerou

afectarem a emergência da situagôes críticas assinaladas, nenhuma situagão

foi considerada genérica e independente do contexto. Ao contrário, no caso da

Ginástica, 3,7% das situagôes foram assumidas como sendo comuns â

generalidade das circunstâncias. Nesta actividade, foram vários os factores

que Ana considerou condicionarem a sua ocorrência. Reportou-se a aspectos

tão distintos como â natureza dos conteúdos, ås características do

envolvimento, ao professor e aos alunos. Estas duas últimas categorias de

resposta envolveram cerca de 75 % das situagôes.
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Quadro 35 -

1Percepgão de Ana sobre as circunstâncias de ocorrência das situagôes críticas
Categorias

Aluno

Professor

Envolvimento

Matéria/Conteúdo

Geral

Ginástica (%)

48.1

25.9

11.1

11,1

3,7

Voleibol%

55,6

22,2

22,2

0,0

0,0

Foi, no entanto, nas características dos alunos que Ana encontrou a maior

fonte de variabilidade de ocorrências dos episôdios identificados. Os motivos

das suas respostas versaram a capacidade de aprendizagem dos alunos, a

sua experiência desportiva fora da escola, as características da turma, a sua

idade e as suas características psicolôgicas ou atitude face å escola e ao

professor. Comentando as condigôes em que sentia maior dificuldade em se

aproximar individualmente dos alunos, Ana ilustrava assim essas

circunstâncias:

É assim, eu tenho dois tipos de alunos nesta situaqão. Miúdos com uma grande
falta de confianqa, com uma grande instabilidade emocional, extremamente
carentes e a sua prôpria auto-estima está muito porbaixo; e tenho outros que é por
uma certa dureza face â vida, face â vida que os rodeia, âs situaqôes, â prôpria
escola, são miúdos desencantados, são miúdos que acham que nem vale a pena
dar a sua opinião porque ê o adulto que está do outro lado e o que vai prevalecer é
a opinião do adulto, poríanto: "nem vale a pena discutir estas coisas, já sei que
ninguém me vai ouvir, ninguém vai ter em consideraqão o que eu querol!" e,

poríanto, são miúdos que, assim em primeiro contacto, revelam uma grande
dureza. (A, EEMG, 2868-2885)

Na segunda categoria mais referida - circunstâncias associadas ao

professor -, Ana referiu-se principalmente ao seu conhecimento de conteúdo e

â sua capacidade de intervengão na dimensão instrugão. As referências ao

envolvimento incluíram as circunstâncias do ambiente das aulas (e.g., nível de

ruído); e o momento do ano (e.g., histôria da relagão entre o professor e os

alunos). Em relagão â interferência da matéria foram argumentados os efeitos

das particularidades da sua estrutura no tipo de organizagão e as

características gerais da aprendizagem dos seus conteúdos.

No caso do voleibol, â excepgão deste último aspecto que não mereceu

qualquer referência, as circunstâncias de contexto consideradas foram

equivalentes no assunto e na intensidade ås mencionadas no ensino da

ginástica. O conhecimento pedagôgico do conteúdo e a sua capacidade na

instrugão voltaram a constituir as principais características mencionadas para a
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intervengão do professor. Em relagão ao envolvimento, Ana sublinhou também

o momento do ano e a composigão da turma.

Em relagão â ginástica, no voleibol houve uma acentuagão da forma como

as características dos alunos poderiam determinar a ocorrência dos episôdios

críticos, reportando a sua atitude face âs aula e, novamente, âs suas

características etárias.

Em relagão ås duas actividades, observamos assim, que Ana percepcionou

uma elevada dependência contextual das situagôes críticas identificadas,

reportando-as sobretudo ås características dos alunos.

4.2.3.4 MODOS E FUNDAMENTOS DE INTERVENCÂO PRECONIZADOS PARA ENCARAR

AS SlTUACOES CrIticas

Na descrigão dos procedimentos habitualmente utilizados para enfrentar as

situagôes críticas na ginástica (Quadro 36), as respostas de Ana revelam um

conhecimento pedagôgico com uma preponderância de referências descritivas

sobre os seus modos de intervengão prática (com 73,0 % de referências a

procedimentos), embora também seja possível destacar uma percentagem

assinalável de referências de tipo reflexivo, envolvendo a argumentagão dos

fundamentos da sua actuagão (29,7% dos casos). No conjunto das referências

aos procedimentos, verificamos que estas se repartem homogeneamente pela

alusão a formas exclusivas de intervengão e a propostas de vários modos

alternativos de encarar as situagôes.

Situando-nos ainda nos resultados mais gerais observamos que, na

totalidade das referências realizadas, apenas uma percentagem muito

reduzida não se encontrava relacionada com a perspectiva sobre a qualidade

do ensino que perfilhámos (8,1 % das referências). As restantes referências

(91,9%) foram consideradas afins a esse conceito.

Retendo-nos ainda sobre o conjunto de todas as referências realizadas,

podemos verificar que mais de metade (51,3 %) se reportam a modos de

intervengão no domínio da instrugão. Num segundo plano encontramos as

indicagôes no âmbito da disciplina (19,9 %) e da organizagão (18,9 %) e, por
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último, as referência a modos de intervengão no domínio do clima de aula

(10,8%).

Os modos de intervengão referidos e não relacionados com a qualidade do

ensino distribuíram-se homogeneamente pela dimensôes de instrugão,

organizagão e disciplina, com a particularidade de nenhum dos princípios

enunciados se encontrar entre estas indicagôes.

Quadro 36 - Modos de intervengão habituais utilizados porAna para encarar as

situagôes críticas do ensino da ginástica

RELAgÃO COM EFICÁCIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrucão 7 18,9 0 0,0

Organizacão 0 0,0 0 0,0

Clima 1 2,7 0 0,0

Disciplina 3 8,1 0 0,0

Total Princípios

11 29,7 0 0,0

11 (29,7%)

P

R

0

C

E

D

I

M

E

N

T

0

S

Instrucão Alternativo 7 18,9 1 2,7

Unico 4 10,8 0 0,0

Organizacão Alternativo 1 2,7 0 0,0

Unico 5 13,5 1 2,7

Clima Alternativo 3 8,1 0 0,0

Único 0 0,0 0 0,0

Disciplina Alternativo 0 0,0 1 2,7

Único 3 8,1 0 0,0

Total

Procedimentos

Alternativo 11 29,7 2 5,4

Unico 12 32,4 1 2,7

Alternativo+Unico 23 62,1 3 8,1

Total 26 (70,3%)

Total Referências

34 91,9 3 8,1

37

As dimensc.es de intervengão pedagôgica de instrugão e disciplina foram

aquelas em que o conhecimento pedagôgico de Ana se revelou mais reflexivo.

No primeiro caso, mais de um tergo das indicagôes foram realizadas sob a

forma de princípios. No segundo caso, essa percentagem foi cerca de 50 %.

Na dimensão do clima de aula também encontrámos uma referência deste

tipo. Foi na dimensão de organizagão onde Ana pareceu revelar um

conhecimento mais instrumental, com todas as referências classificadas na

categoria procedimentos.

Apreciando agora as características das sugestôes sobre os procedimentos

realizadas nas várias áreas de intervengão pedagôgica, observamos que foi na
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instrugão e na promogão do clima de aula que Ana revelou um conhecimento

mais rico e flexível, pois que foi aí onde apresentou um maior número de

indicagôes, fazendo-o maioritahamente com a referência a modos de

intervengão altemativa. Nas restantes duas dimensôes, este conhecimento

cinge-se praticamente â alusão a formas únicas de procederface âs situagôes.

Embora estes resultados evidenciem um perfil de conhecimento pedagôgico

com uma preponderância instrumental, traduzem também uma valência

reflexiva. É um conhecimento focado sobretudo na instrugão. Assunto em que,

conjuntamente com o controlo da disciplina, se revela mais flexível,

contrastando com o conhecimento sobre as dimensôes de organizagão e

clima, mais circunscrito a solugôes exclusivas de intervengão. Verificamos

também que este conhecimento pedagôgico integra e valoriza

significativamente princípios e procedimentos relacionados com o conceito de

qualidade do ensino.

Quadro 37 - Modos de intervengão habituais utilizados porAna para encarar as

situagôes críticas do ensino do voleibol

RELACÃO COM EFICÁCIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrucão 8 21,1 0 0,0

Organizagão 6 15,8 0 0,0

Clima 2 5,3 0 0,0

Disciplina 1 2,6 0 0,0

Total Princípios

17 44,7 0 0,0

17(44,7%)

P

R

0

c

E

D

1

M

E

N

T

0

s

Instrucão

Alternativo 7 18,4 0 0,0
Unico 5 13,2 1 2,6

Organizacão

Alternativo 2 5,3 0 0,0
Unico 0 0,0 1 2,6

Clima

Altemativo 1 2,6 0 0,0
Unico 0 0,0 1 2,6

Disciplina

Alternativo 2 5,3 0 0,0
Unico 2 5,3 0 0,0

Total

Procedimentos

Alternativo 12 31,6 0 0,0

Unico 7 18,4 2 5,3

Alternativo+Unico 19 50,0 2 5,3

Total 21 (55,3%)

Total Referências

36 | 94,7 | 2 | 5,3

38

Os modos de actuagão apreciados por Ana durante a unidade de ensino do

voleibol apresentados no quadro 37, revelam que um conhecimento

pedagôgico com uma orientagão reflexiva e instrumental quase equivalente,
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com 44, 7% das referências classificadas como princípios e 55,3% como

procedimentos. Globalmente, estas referências reflectiram uma elevada

identidade com o conhecimento sobre a qualidade do ensino (94,7% dos

casos). A maioria das indicagôes reportaram-se â instrugão (55,3%), seguida
das referências â actuagão no domínio da organizagão (21,1%), å disciplina e

ao clima, com 13,2% e 10,5% das referências, respectivamente. No seu

conjunto as referências aos procedimentos foram codificadas

predominantemente como alternativas (31, 6% em 55,3% dos casos).

O perfil do conhecimento pedagôgico de Ana em relagão å prática de ensino

surgiu assim com um formato semelhante âquele que encontrámos para a

ginástica. Reflectiu igual valorizagão das condigôes e factores da qualidade do

ensino, onde a instrugão se assumiu como a preocupagão central da sua

actuagão. Traduziu-se, no entanto, por um pensamento de teor mais reflexivo e

mais flexível.

No domínio da dimensão instrugão esta evidência é bem expressa pela

elevada percentagem de alusôes aos fundamentos dos modos de intervengão

(21,1% num total de 53,3%) e de indicagôes a procedimentos em altemativa

(18,4%), verificando-se um perfil semelhante nas referências å organizagão.

No conjunto das duas dimensôes houve apenas uma referência organizativa

que foi classificada como "não relacionada".

A alusão âs acgôes no domínio do clima relacional e da disciplina foram

bastante menos frequentes e com algumas particularidades. No primeiro caso,

Ana referiu-se duas vezes aos fundamentos da sua actuagão e duas para

descrever os procedimentos que utilizava, sendo que um deles se revelou "não

relacionado". Nas referências ao controlo da disciplina, Ana reflectiu uma vez

sobre os motivos do seu modo de intervengão, duas vezes a formas

alternativas de intervengão e uma vez a um procedimento.

Foi na intervengão sobre a organizagão das aulas que o discurso de Ana

acerca do ensino do voleibol se diferenciou mais em relagão ao ensino da

ginástica, ocupando uma maior percentagem em relagão å referência global

(mais rico) e manifestando-se mais flexível e muito mais reflexivo. O seu
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conhecimento acerca da disciplina e do clima de aula, revelou-se, no primeiro

caso menos reflexivo e flexível e, no segundo, menos rico, mas mais reflexivo

e flexível.

Na apreciagão que realizou sobre os resultados de alguns dos seus modos

de intervengão106, Ana apenas referenciou uma percentagem muito reduzida

de resultados negativos (Quadro 38). Referiu predominantemente os efeitos

obtidos ao nível da melhoria do clima da aula e da qualidade da instrugão. No

primeiro caso, a avaliagão recaiu sobre a melhoria das relagôes entre o

professor e os alunos, nomeadamente por conquistar uma maior proximidade

afectiva e possibilidade de diálogo entre ambos e pela imagem de "ajudante de

aprendizagens" que ia ganhando junto dos alunos. Na dimensão instrugão,

esses resultados foram ajuizados sobretudo em termos da compreensão e

consciência que os alunos desenvolviam em relagão aos desafios de

aprendizagem e da qualidade da prestagão por eles alcangada. Na apreciagão

dos efeitos negativo na organizagão (circunscrito â ginástica), Ana focou o

prejuízo que algumas iniciativas de diálogo e reflexão com os alunos sobre os

acontecimentos da aula tinham sobre a quebra do ritmo da aula e do tempo de

prática dos alunos.

Quadro 38 - Percepgão de Ana sobre o resultado habitual da utilizagão dos modos de

intervengão indicados

Ginástica (%) Voleibol (%)
Negativo Positlvo Total Negativo Positivo Total

Clima 0,0 36,8 36,8 0,0 42,9 37,5
Instrucão 0,0 42,1 42,1 0,0 42,9 37,5

Organizacão 5,3 10,6 10,6 0,0 25,0 25,0

Disciplina 0,0 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0

Total 5,3 94,8 0,0 100,0

A riqueza, a flexibilidade e o nível de reflexão utilizados nas referências ås

formas de intervengão parece assim ter correspondência å percepgão de Ana

acerca dos resultados habitualmente alcangados com a sua utilizagão107,

106 Em virtude da quantidade de princlpios e procedimentos referidos pelos professores. durante as entrevistas, nem sempre foi posslvel obter as

apreciacoes sobre o resultado da utilizacao de todos eles. Estas respostas devem por Isso ser consideradas meramente indicativas da tendêncla

da apreciacâo do professor

107 Ainda que aqul a possamos tomar como apenas como uma indicacão da sua tendência de resposta
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evidenciando um sentimento pessoal elevado sobre a adequagão do seu

conhecimento pedagôgico.

Nesta análise, Ana reproduziu o figurino de argumentos com que justificou o

seu sentimento de auto-eficácia geral. Recordando esse momento, foram dois

os principais argumentos em que Ana fundamentou apreciagão positiva sobre

a sua capacidade de intervengão pedagôgica geral. Num deles, referiu o facto

de sentir uma elevada competência pedagôgica ao nível da instrugão e do

clima relacional, noutro, o sentimento de que era capaz de identificar as

situagôes mais problemáticas e encontrar os mecanismos que permitiam

ultrapassá-las.

Esta percepgão geral é em parte corroborada pelos dados obtidos a partir

da observagão da sua actividade de ensino.

4.2.4 Qualidade do Ensino de Ana

Para analisar a qualidade do ensino proporcionado por Ana focaremos em

primeiro lugar as características da gestão dos sistemas de instrugão e de

gestão, procurando destacar os indicadores quantitativos e qualitativos da sua

prestagão do seu reflexo nas aulas e nos alunos. Num segundo momento

incidiremos a análise sobre as características da gestão do sistema social da

turma. Finalizaremos com a apreciagão das percepgôes dos alunos sobre a

actividade de ensino da Ana, a disciplina, a turma e a sua auto-percepgão.

4.2.4.1 Gestão dos Sistemas de Instrucão e Gestão e Oportunidades de

Aprendizagem

No Quadro 39 sintetizam-se os resultados das percentagens relativas dos

tempos despendidos nos dois sistemas de tarefas e o seu impacto junto dos

alunos (resultados apresentados em sombreado) durante as quatro aulas das

duas unidades de ensino.
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Assim, verificamos que, nas duas unidades de ensino, o tempo útil médio de

aula se situam entre os 87 e os 89%108, e que o tempo das aulas foi ocupado

maioritariamente com as tarefas de instrugão. O tempo despendido na

organizagão foi mais elevado na ginástica do que no voleibol, invertendo-se

esta relagão para o tempo em "outras tarefas".

Analisando as características de cada um dos sub-sistemas de instrugão,

verificamos que o tempo dedicado â informagão inicial e â avaliagão final foi

mais elevado no voleibol e o tempo de prática mais elevado na ginástica.

A apreciagão global das características da forma como Ana interveio em

relagão å informagão inicial revela que, em termos de conteúdo, este tempo foi

maioritariamente consagrado â informagão sobre tarefas de natureza motora

(totalmente no voleibol e na quase totalidade na ginástica). Na unidade de

ensino da ginástica, o tempo de informagão sobre tarefas cognitivas

correspondeu â apresentagão das fichas-tarefa que foram utilizadas como

apoio â aprendizagem (A, NC, G3,4)109.

Nas duas actividades, de acordo com o testemunho de Ana nas reflexôes

sobre a sua prática de ensino, a informagão foi proporcionada de uma forma

explícita, com uma disposigão favorável â comunicagão. Embora a fonte

privilegiada de informagão tenha sido verbal nos dois casos, na ginástica Ana

recorreu também â utilizagão das fichas-tarefa e do quadro de giz como fonte

de informagão (A, NC, G3), dando maior utilizagão å demonstragão no caso do

voleibol (A, NC, V1,3). Em ambas as unidades de ensino as informagôes foram

produzidas maioritariamente sem recurso â responsabilizagão. Nas situagôes

em que isso aconteceu, Ana recorreu ao questionamento (A, NC, V4) ou â

modelagão (A, NC, G1,V1), ou chamadas de atengão (A, NC, V1,4) para

redireccionar a atengão dos alunos.

108 Na apreciacão deste resultado caso deve considerar-se que o tempo efectivo de aulas se encontrava oficialmente limitado a menos dez

minutos, por normas da escola impostas sobre o funcionamento da aulas da disciplina da educacao flsica.

109 (A = Ana; NC = Notas de Campo; G3,4 = Ginastica. aulas 3 e 4). Todas as unldades de registo referentes âs notas de campo recolhidas
durante as aulas acompanhadas podem ser consultadas no anexo 1.16.
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Quadro 39 - Ensino de Ana: Características da gestão dos sistemas de instrugão e organizagão

Categorias de Observacão
Ginástica (%) Voleibol (%)

Min Max Média DP Min Max Média DP

Tempo Útil 81,0 88,9 86,0 3,6 82,0 94,8 87,4 5,4

Tempo Total Instrucão 56,4 82,0 74,0 11,8 66,8 94,2 80,4 11,3

Tempo Informacão 8,6 18,7 13,9 4,3 16,8 21,7 18,9 2,1
Tempo Informacão Tarefas Cognitivas ,0 25,0 6,2 12,5 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacão Tarefas Motoras 75,0 100,0 93,8 12,5 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Informacão Explícita 33,3 100,0 83,3 33,3 66,7 100,0 80,2 16,4

Tempo Informacão Parcialmente Explícita ,0 66,7 16,7 33,3 ,0 33,3 19,8 16,4

Tempo Informacão Implícita ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacão com Disposicão Favorável 75,0 100,0 93,8 12,5 91,7 100,0 97,9 4,2

Tempo Informacão com Disposicão Limitativa ,0 25,0 6,2 12,5 ,0 8,3 2,1 4,2

Tempo Informacão Verbal ,0 100,0 54,2 41,7 ,0 80,0 42,9 37,0

Tempo Informacão Demonstracão ,0 33,3 14,6 17,2 ,0 87,5 45,6 42,2

Tempo Informacão Outros Meios ,0 100,0 31,3 47,3 ,0 33,3 11,5 15,7

Tempo Informacâo Responsabilizacão ,0 100,0 31,3 47,3 ,0 33,3 13,3 16,3

Tempo Informacão Sem Responsabilizacão ,0 100,0 68,8 47,3 66,7 100,0 86,7 16,3

Tempo na Tarefa Informacão 70,0 98,0 83,9 14,5 86,5 97,6 92,8 4,9

Tempo Fora da Tarefa Informacâo 2,0 30,0 16,1 14,5 2,4 13,5 7,2 4,9

Tempo Prática 33,6 62,6 52,6 13,6 26,6 60,7 48,7 15,8

Tempo Prática Motora 50,0 100,0 73,9 24,8 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Prática Cognitiva ,0 50,0 26,1 24,8 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Contexto Jogo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 13,3 16,3

Tempo Prática Massivo Simultâneo ,0 12,5 8,4 5,7 ,0 30,8 7,7 15,4

Tempo Prática Contexto Massivo Altemado ,0 40,0 15,0 19,1 ,0 40,0 15,6 19,4

Tempo Prática Contexto Grupo ou Tarefa 50,0 88,9 76,6 18,2 40,0 77,8 63,4 16,3

Tempo Prática Contexto Areas ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacâo por Avaliacão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por Coaccão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizac3o por FB 25,0 100,0 78,8 36,1 84,6 100,0 93,4 7,8

Tempo Prática Responsabilizacão por

observacão

,0 75,0 18,8 37,5 ,0 15,4 3,8 7,7

Tempo Prática Sem Responsabilizacão ,0 10,0 2,5 5,0 ,0 11,1 2,8 5,6

Tempo na Tarefa em Prática 25,0 56,9 38.3 14,9 29,1 38,8 33,1 4,6

Tempo Modificacão Fácil Prática 3,8 19,0 10,2 6,9 8,2 13,2 11,5 2,2

Tempo Modifîcacão Difícil Prática ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Fora da Tarefa em Prática ,0 12,3 6,9 5,3 6,8 9.4 8,0 1,1

Tempo Espera em Prática 27,0 66,3 42,6 16.7 39,5 54,5 46,1 6,7

Tempo Deslocamento de Prática ,7 5,0 2,1 2,0 ,0 4,1 1.2 1.9

Tempo Avaliacão Final ,0 14,3 7,5 6,5 ,0 22,3 12,8 9,4

Tempo Avaliacão Final Explícita 100,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Avaliacâo Final Parcialmente Explicita ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Avaliacão Final Implícita ,0 ,0 ,0 ,0 0 0 0 0

Tempo Avaliacão Final Responsabilizacâo ,0 100,0 66,7 57,7 ,0 100,0 66,7 57,7

Tempo Avaliacâo Final Sem Responsabilizacâo ,0 100,0 33,3 57,7 ,0 100,0 33,3 57,7

Tempo na Tarefa em Avaliacão Final 63,6 94,1 83,7 17,1 95,0 100,0 97,7 2,5

Tempo Fora da Tarefa em Avaliacâo Final 5,9 36,4 16,3 17,1 ,0 5,0 2,3 2.5

Tempo Organizacão 8,2 19,8 14,9 5,2 5,7 10,3 7,2 2,2

Tempo Manipulacão do Material 1.2 13,7 5,7 5,8 ,5 2,8 1J 1,3

Tempo ManipulacSo do Material por Professor ,0 100,0 25,0 50,0 ,0 100,0 25,0 50,0

Tempo Manipulacão do Material por Alunos ,0 100,0 75,0 50,0 ,0 100,0 75,0 50,0

Tempo na Tarefa em Manipulagão do Material 87,5 100,0 96,9 6,3 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Fora da Tarefa em Manipulacão do

Material

,0 12,5 3,1 6,3 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Formacâode Grupos 2,9 5,2 4,3 1,0 1,8 7,5 4,0 2,5

Tempo Formacão de Gnjpos por Professor ,0 50,0 25,0 28,9 ,0 50,0 25,0 28,9

Tempo Formacão de Grupos por Alunos 50,0 100,0 75,0 28,9 50,0 100,0 75,0 28,9

Tempo na Tarefa em FormacSo de Grupos 69,2 100,0 92,3 15,4 66,7 100,0 82,9 14,9

Tempo Fora da Tarefa em Formacão de Grupos ,0 30,8 7,7 15,4 ,0 33,3 17,1 14,9

Tempo Transicão ,3 13,4 5,0 5,8 ,0 3,2 1,5 1,5

Tempo na Tarefa em Transicao 80,0 100,0 95,0 10,0 87,5 100,0 95,8 7.2

Tempo Fora da Tarefa em Transicao ,0 20,0 5,0 10,0 .0 12,5 4,2 7,2

Tempo Outros 2,0 25,4 11,1 10,1 ,0 27,5 12,4 11,4
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Este estilo de informagão resultou numa elevada percentagem de

comportamentos de atengão. No caso da ginástica os alunos estiveram com

atengão ao professor durante 83,3% do tempo, enquanto que no voleibol esse

tempo foi cerca de 92 %.

Em relagão ao tempo de prática observamos que foi ligeiramente mais

elevado no ensino da ginástica. A diferenga de valores dos tempos consagrado

a tarefas de conteúdo motor ou cognitivo ficou a dever-se ao facto de, no

decurso do ensino da ginástica, Ana ter utilizado as fichas-tarefa (A, NC, G2,3).

0 tipo de contexto organizativo utilizado também foi diferente em ambas as

unidades de ensino. Embora a estrutura organizativa privilegiada tenha sido o

trabalho em grupo (e.g., circuito e grupos-tarefa), no voleibol esse valor foi

mais reduzido porque Ana organizou parte das aulas em situagão de jogo

(13,3%). Os valores das estruturas organizativas massiva simultânea e

alternada foram equivalentes nas duas unidades.

Para realizar o acompanhamento da actividade prática dos alunos nas duas

actividades, Ana recorreu sobretudo a uma supervisão com utilizagão do

feedback pedagôgico (78,8% na ginástica e 93,3% no voleibol). Este valor foi

superior no voleibol, porque na ginástica Ana utilizou também a supervisão por

observagão. As notas de campo indicaram que o perfil de utilizagão do

feedback pedagôgico em ambas as modalidades foi semelhante, assentando

predominantemente na forma verbal, com um objectivo prescritivo ou avaliativo

de valor positivo e com uma direcgão individual e ao grupo (A, NC, G1.2.4;

V1 ,2,3,4). Deve também assinalar-se que, em ambas as matérias, a

percentagem de actividade prática sem responsabilizagão foi muito reduzida.

O nível de incongruência da actividade dos alunos nas tarefas propostas por

Ana pode observar-se a partir do somatôrio dos valores obtidos nas categorias

de tempo fora da tarefa e modificagão da tarefa: 17, 1% na ginástica e 19,5%

no voleibol. O restante tempo foi utilizado pelos alunos para executar as

tarefas conforme propostas por Ana. Assim, pudemos observar que a estrutura

de actividade implicou que, durante os momentos de prática das aulas, os

alunos estivessem em espera a maior parte do tempo (com valores superiores

a 40% em ambos os casos), uma percentagem de tempo reduzido em
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deslocamento, e um tempo na tarefa de 38,3% no caso da ginástica e de

33,1% no voleibol. Estes valores revelam que as oportunidades de

aprendizagem constituíram uma parcela de cerca de um tergo do tempo

disponibilizado para a prática.

Se é um facto que o tempo fora da tarefa é sobretudo um efeito da iniciativa

do aluno para não realizar a actividade de acordo com as indicagôes dadas por

Ana, os tempos nas restantes categorias decorrem, em primeiro lugar, da

estrutura da prôpria tarefa. As notas de campo que tomámos acerca do

comportamento geral da turma são indicativos do que acabamos de dizer, na

medida em que permitiram registar um empenhamento generalizado dos

alunos durante a prática das actividades propostas por Ana (A, NC, G1.2.3;

V1 ,2). Nestes registos pudemos também assinalar que o comportamento de

simplificagão das tarefas em ambas as actividades se devia sobretudo a

dificuldades na realizagão das mesmas (A, NC, G1,3; V1,4).

As características das tarefas de balango final revelam que Ana interveio

nestes momentos utilizando uma forma de comunicagão clara e recorrendo, na

maioria das vezes, a mecanismos de responsabilizagão dos alunos. O

procedimento privilegiado para esse efeito foi o questionamento (A, NC, G1,2;

V1 ,2). O empenhamento dos alunos nesta tarefa revelou-se mais elevado no

voleibol (83,7%) do que na ginástica. No voleibol, pudemos mesmo observar

situagôes de interpelagão dos alunos ao professor sobre o assunto em

apreciagão (A, NC, V4).

No Quadro 39 pudemos ainda observar a diferenga substantiva na

percentagem de tempo consagrada å organizagão nas duas unidades de

ensino, com um valor no voleibol de cerca de metade daquele que se verificou

na ginástica. Esta diferenga deveu-se sobretudo ao tempo poupado por Ana na

manipulagão do material e transigôes no voleibol. Nas duas actividades, Ana

partilhou as tarefas de manipulagão do material e formagão de grupos com os

alunos, atribuindo-lhes mesmo mais responsabilidades na sua execugão, os

quais corresponderam com uma elevada colaboragão, empenhamento que se

estendeu ås rotinas de transigão. As notas de campo permitiram registar a

elevada integragão com que Ana utilizava estas rotinas. Nas duas actividades
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deu frequentemente indicagão para que as rotinas se realizassem em

simultâneo (e.g., formar os grupos enquanto se deslocavam para o local de

realizagão da tarefa) (A, NC, G1,2,3,4; V1.3).

A partir destes resultados é possível constatar que as áreas de maior

eficácia da intervengão de Ana se situam, ao nível do sistema de instrugão, na

informagão inicial e na avaliagão final; e no sistema de organizagão, em todas

as rotinas organizativas. A gestão do período de prática de aprendizagem

revelou-se mais difícil. Embora os alunos tivessem revelado uma elevada

congruência com a estrutura das tarefas propostas (com uma percentagem

reduzida em tempo fora da tarefa), a sua participagão traduziu-se em mais

tempo em espera do que em tempo na tarefa.

4. 2. 4. 2 Gestão do Sistema Social dosAlunos

O modo de intervengão de Ana no âmbito da gestão do sistema social dos

alunos -

promogão de um clima de aula positivo e controlo da disciplina
- é

sintetizado no Quadro 40.

A intervengão de Ana no controlo da disciplina caracteriza-se pela ausência

de um número elevado dos comportamentos descritos nos indicadores durante

as aulas de ambas as unidades de ensino. As medidas de prevengão da

disciplina como a definigão das regras de conduta, a sua evocagão e o reforgo

de comportamentos com elas consentâneos não foram observados. Excepgão

a este caso foi o controlo dos alunos que habitualmente assumiam

comportamentos inapropriados presente, com frequência, em todas as aulas

de voleibol e em metade das aulas de ginástica. Para este efeito, nalguns

casos, Ana recorreu å utilizagão de um aluno particularmente indisciplinado

para realizar demonstragôes durante os períodos de informagão (A, NC, V2,3).

Quanto aos procedimentos de remediagão, alguns estiveram ausentes na

sua intervengão nas duas unidades de ensino, outros ocorreram com

frequência. Na primeira situagão, encontrámos o reforgo de comportamentos

apropriados em momentos de ocorrência de comportamentos inapropriados; a

interpelagão aos alunos sobre as causas desses comportamentos; e a

explicitagão das suas consequências para a aula (circunscrito a apenas uma
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aula). O uso do castigo foi outra característica que não esteve presente

durante a sua actuagão. Recordamos que este procedimento havia sido

repudiado por Ana enquanto medida para alteragão do comportamento

apropriado dos alunos.

Houve, todavia, duas características que marcaram frequentemente a sua

reacgão aos episôdios de indisciplina nalgumas aulas: a manutengão de um

ambiente positivo na aula e a assungão de uma intervengão consequente. No

caso do voleibol, existiram duas aulas em que estas características não

estiveram presentes. Embora tenha tomado algumas medidas preventivas e

remediativas, observamos assim que, a gestão da disciplina evidenciada por

Ana, assumindo uma forma bastante equivalente nas duas unidades de

ensino, não incluiu um número significativo dos procedimentos considerados

como medidas adequadas â prevengão e remediagão do comportamento

inapropriado.

Considerando agora as informagôes do Quadro 40 acerca da intervengão de

Ana no âmbito da promogão de um clima positivo na aula, verificamos que, em

ambas as unidades de ensino, o seu comportamento foi similar.

Na relagão entre os alunos e a actividade de aprendizagem, Ana privilegiou

as intervengôes relacionadas com o reforgo do contacto directo dos alunos

com a tarefa, face a acgôes mais genéricas e indirectas. Com efeito, em

nenhuma circunstância Ana se referiu â utilidade da actividade para os alunos;

solicitou a sua opinião sobre as actividades; procurou diversificar as tarefas de

aprendizagem; ou manifestou sentimentos positivos sobre os conteúdos. Na

sua intervengão, manifestou preferência por acompanhar os alunos com maior

dificuldade e enfatizar o seu sucesso e esforgo na aprendizagem.

No domínio da promogão da relagão dos alunos entre si, Ana não

manifestou grande preocupagão com a solicitagão de apreciagôes dos alunos

entre si e, embora tivesse utilizado a avaliagão recíproca (no caso da

ginástica), em poucas ou nenhuma situagôes explorou a ajuda dos alunos

mais hábeis aos companheiros que evidenciavam mais dificuldades.

489



ESTUD0 D0S CAS0S

QnaHm án - Fnsinn de Ana: Características da gestão do sistema social dos alunos

C0NTR0L0 DA DISCIPLINA Ginástica (%) Voleibol (%)

1 2 3 4 X 1 2 3 4 x

Explicita as reqras de conduta na aula 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando explicita as regras de conduta na aula,

solicita e comenta a opinião dos alunos sobre as

mesmas

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

Utiliza formas de evocacåo (verbais ou escritas) das

regras de conduta na aula 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados referindo

as regras de conduta da aula que foram

desrespeitadas

0,0 50,0 50,0 75,0 25,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados
mantendo o ambiente positivo na aula 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Realca os comportamentos apropriados dos alunos 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Controla a participacâo na aula dos alunos com

comportamentos inapropriados 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Reforca os comportamentos apropriados, quando
ocorre um comportamento inapropriado 50,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos

inapropriados que assumiram e as razôes dos

mesmos

50,0 0,0 50,0 75,0 25,0 0,0

Quando reage aos comportamentos inapropriados

exphcita o seu prejulzo para a actividade da aula 25,0 25,0 50,0 100,0 0,0 0,0

Reage de forma consequente aos comportamentos

inapropriados 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Castiga dos alunos que revelam comportamentos

inapropriados 50,0 0,0 50,0 100,0 0,0 0,0

Promove castigos que utilizam características das

actividades fisicas como factores de punicão 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

CLIMA 1 2 3 4 X 1 2 3 4 X

Na apresentacåo das actividades de aprendizagem,
refere a sua utilidade para os alunos 75,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Na apresentacâo e avaliacâo das actividades solicita

a opinião dos alunos sobre a aula 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as

tarefas de maior complexidade 0,0 25,0 75,0 0,0 0,0 100.0

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os

alunos com maior dificuldade 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Realca o esforco de aprendizagem dos alunos 0,0 100,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Realca os sucessos de aprendizagem dos alunos 0,0 100,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Solidta os alunos a apreciarem os seus sucessos de

aprendizagem 75,0 25,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Solicita apreciacôes positivas dos alunos entre si 50,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Interage com os alunos a proposito dos sentimentos

que estes revelam sobre a aula 0,0 25,0 75,0 25,0 50,0 25,0

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0
Intervém individualmente com os alunos acerca da

sua participacâo na aula 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Quando intervém com os alunos acerca da sua

participacão na aula. revela expectativas positivas 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0
Dmge-se aos alunos utilizando o seu nome 0,0 100.0 0,0 0,0 100,0 0,0
Reage da mesma forma a comportamentos

inapropnados semelhantes 0,0 75,0 25,0 0,0 100,0 0,0
Durante a aula, interage com os alunos sobre

assuntos pessoais 75,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Durante a aula, expressa sentimentos positivos
acerca dos conteúdos de aprendizagem 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando

interage com os alunos 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Sim Não Sim Não

Organiza a aula com diferentes tipos de actividades

simultaneamente 25,0 75,0 0,0 100,0
Durante a aula, interage com a maioria dos alunos

da turma 0,0 100,0 100,0 0,0

(1/2=Nunca/Algumas Vezes; 3/4= Muiti)S v<;zeí /Sempr e; X= Nã<3 se jus tifica)
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Relativamente â sua interacgão com os alunos, Ana privilegiou as

interacgôes ligadas â actividade da aula e menos as de cariz mais pessoal e

íntimo. Assim, os comportamentos observados mais frequentemente foram a

utilizagão adequada do nome dos alunos a que se dirigia, o procurar reagir de

modo idêntico a todos os comportamentos inapropriados e o comunicar com os

alunos de uma forma objectiva. Na sua prática de ensino não foram

observadas intervengôes individualizadas com os alunos acerca da sua

participagão na aula e interacgôes baseadas nos seus assuntos pessoais. Na

unidade de ensino da ginástica, Ana manifestou ainda a disponibilidade para

ajudar os alunos quando para tal foi solicitada, em contraste com o voleibol,

onde isso não aconteceu.

Em síntese, ao nível da promogão do clima da aula, Ana privilegiou o

acompanhamento dos alunos com mais dificuldade, reforgando-os pelo seu

esforgo e sucesso nas aprendizagens; referindo-se aos alunos pelo seu nome;

reagindo com equidade â indisciplina; e baseando a sua comunicagão num

discurso substantivo.

4.2.4.3 A Percepcão dos Alunos de Ana Sobre a Educacão FIsica, a Sua

COMPETÊNCIA E PARTICIPACÃO NAS AULAS, ESOBREA TURMA

Embora não possamos assumir que os indicadores de percepgão dos

alunos que a seguir se apresentam tenham decorrido directamente da

intervengão de Ana durante as duas unidades de ensino, eles representam

também a sua experiência de aprendizagem durante esse período e, nesse

sentido, reflectem o ensino aí produzido.

A percepgão dos alunos de Ana sobre a disciplina de educagão física é

sintetizada nos resultados apresentados no Quadro 41110.

Os resultados sobre a sua motivagão para a disciplina revelam que os

alunos se dividiam em dois grupos claros. Um, maioritário, pronunciou-se por

um nível mais baixo de agrado e gosto pela disciplina (55,6%), enquanto que

um segundo revelou gostar e estar muito agradado com ela. Desta forma,

1 10 Os resultados descritivos relativos âs percepcoes dos alunos
de todos os professores sâo apresentados no anexo 2.13
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apenas uma parte dos alunos veio dar razão å imagem que Ana desenvolveu

sobre a turma, quando se Ihe referiu, como um grupo pouco interessado na

disciplina. Quase metade dos alunos contrariou esta tese, revelando um nível

de interesse elevado.

Quadro 41 - Percepgão dos alunos de Ana sobre a educagão física

Indicadores de Motivacão Face ã Educacão Física (%) 1 2 3 4 5

Gosto pela Disciplina 0,0 0,0 55,6 44,4 0

Agrado pela Educagão Física 0,0 0,0 55,6 33,3 11.1

Indicadores de Importância Educacão Física na Formacão (%) 1 2 3 4 5

Importância para a Formagão 0,0 11.1 22,2 66,7 0,0

Importância das Aprendizagens em Educacão Física 0,0 11.1 55,6 33,3 0,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Quanto â importância que os alunos atribuíram â disciplina verificamos que

a imagem de Ana também sô reflectia parcialmente a sua real atitude face å

educagão física. Com efeito, a maioria dos alunos atribuiu uma importância

elevada å disciplina e cerca de um tergo dos alunos reconheceu também o

elevado contributo que tinha para as suas aprendizagens. Houve, no entanto,

uma maioria dos alunos que classificou com um valor mais reduzido a

importância das aprendizagens aí realizadas. Globalmente, estes resultados

reflectem a ideia de que, para a maior parte dos alunos, a importância da

disciplina na sua formagão não estava associada ås aprendizagens que dela

podiam usufruir.

Os resultados sobre a auto-percepgão dos alunos (Quadro 42) revelam que

o seu sentimento competência pessoal na educagão física e nas actividades

desportivas era reduzido, com 77,7 % dos alunos a manifestarem que sentiam

pouco ou alguma capacidade nestas actividade. Um valor semelhante âquele

que caracterizou a sua percepgão sobre o êxito na disciplina e o sucesso nas

aulas.

Houve, no entanto, um grupo de 22 % dos alunos que se assumiu como

muito competente, embora parte deles não tenham reflectido da mesma

maneira sobre o sucesso obtido nas aulas ou sobre os resultados na disciplina.
No seu conjunto, os alunos pareceram assim reflectir uma imagem mais

positiva sobre as suas capacidades do que aquela que retinham sobre o

sucesso do seu percurso na disciplina.
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Quadro 42- Percepgão de competência dos alunos de Ana

Indicadores de Percepcão de Competência Pessoal (%) 1 2 3 4 5

Competência na Educagão Física 0,0 33,3 44,4 22,2 0,0

Competência no Desporto 0,0 33,3 44,4 22,2 0,0

Êxito na Educagão Física 11.1 22,2 55,6 11,1 0,0

Sucesso nas Aulas 0,0 33,3 55,6 11,1 0,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Em relagão â percepgão da sua atitude face â aprendizagem (Quadro 43),

embora tenham revelado que o seu sucesso e insucesso nas aprendizagens

contribuía de forma equivalente para o seu nível de satisfagão, os alunos

manifestaram preocupar-se mais com o segundo do que com o primeiro.

Quase metade dos alunos manifestou que apenas se preocupava "alguma

coisa" com o seu sucesso, enquanto que apenas 11,1% manifestaram esse

nível de preocupagão com o seu insucesso.

Quadro 43 -Percepgão dos alunos de Ana sobre a sua atitude nas aulas face â aprendizagem

Indicadores de Percepcão da Atitude face ã APZ (%) 1 2 3 4 5

Preocupagão com o Sucesso 0,0 0,0 44,4 33,3 22,2

Preocupagão com o Insucesso 0,0 0,0 11,1 44,4 44,4

Satisfagão com o Sucesso 0,0 0,0 11,1 44,4 44,4

Insatisfagão com o Insucesso 0,0 0,0 11.1 33,3 55.6

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Este resultado parece indicar que a atitude face â aprendizagem de uma

parcela razoável dos alunos se caracterizou sobretudo por evitar o insucesso

nas aulas. Apesar disso, o nível geral de preocupagão e satisfagão dos alunos

para com o seu sucesso e insucesso nas aulas foi bastante elevado.

Quadro 44 -Percepgão dos alunos de Ana sobre a turma

Indicadores de Percepgão sobre a Turma 1 2 3 4 5

Indisciplina da Turma 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0

Colaboragão da Turma 0,0 0,0 44,4 55,6 0,0

Gosto da Turma pelas Aulas 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0

Competência da Turma 0,0 0,0 66.7 33,3 0,0

Cooperagão da Turma 0,0 0,0 55,6 22,2 22,2

Sentimento de Pertenga 11,1 11,1 11,1 22,2 44,4

(1- Nada; 2
- Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Nas respostas sobre a forma como percepcionavam o clima de

funcionamento da turma e o seu sentimento de pertenga â mesma (Quadro

44), os alunos reconheceram a presenga da característica indisciplina, tal como

Ana nos havia referenciado. No entanto, a percepgão sobre a sua colaboragão

com o professor nas actividades da aula, a sua motivagão para as aulas e o
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nível de capacidade na realizagão das tarefas das aulas foi classificado como

intermédio ou elevado. 0 ambiente da relagão dos alunos entre si,

nomeadamente a ajuda que dispensavam uns aos outros durante as aulas foi

apreciado de forma mediana por mais de metade dos alunos
e como positivo,

ou muito positivo pelos restantes alunos. O nível de identificagão dos alunos

com a turma foi também elevado, havendo no entanto a registar que 22,2 %

dos alunos revelou não gostar nada ou gostar pouco de pertencer å turma.

Estes resultados indicam uma percepgão favorável sobre a conduta da

turma e uma clara identificagão dos alunos para com ela. Assinalam, todavia, o

reconhecimento da ocorrência de alguns momentos de conduta inapropriada.

A percepgão dos alunos sobre os objectivos da disciplina de educagão física

repartem-se equitativamente pela valorizagão de uma perspectiva ecléctica de

formagão e focada na aprendizagem, e pela valorizagão do esforgo e

desenvolvimento das capacidade físicas (perspectiva biologista) (Quadro 45).

Quadro 45 -Concepgão de educagão física dos alunos de Ana

Concepcão de Educagão Física
1 2 3

Pedagogista 11,1 11,1 77,8

Biologista 44,4 44,4 11,1

Aprendizagem 44,4 44,4 11,1

(1- Primeira Escolha; 2 - Segunda Escolha, 3 - Terceira Escolha)

Fora das prioridades dos alunos ficou a visão pedagogista ou recreacionista

da disciplina, com 77,8 % dos alunos a colocarem-na na última posigão de

preferência. Estes dados reflectem também que uma percentagem elevada de

alunos se identifica com a visão que Ana havia projectado sobre os objectivos

da educagão física (centrados na aprendizagem). Porém, outro tanto não

estava sintonizado com essa orientagão, valorizando sobretudo a sua fungão

de promogão da condigão física. Este último resultado poderá explicar a

diferenga que encontrámos entre o valor atribuído pelos alunos å disciplina na

sua formagão e aquele que reflectiu a importância concedida â aprendizagens

aí realizadas.

Quadro 46 -Percepgão dos alunos sobre a oríentagão pedagágica das aulas da Ana

Percepgão sobre a Concepcão do Professor

Pedagogista

Biologista

Aprendizagem

11,1

33,3

55,6
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Quando foram instados a pronunciar-se sobre a orientagão pedagôgica mais

valorizada nas suas aulas, a maioria dos alunos identificou-a com a orientagão

denunciada por Ana. Numa percentagem mais reduzida, alguns alunos

atribuíram ainda uma orientagão biologista âs suas aulas, facto que pudemos

relacionar com a elevada carga de trabalho de condigão física durante os

períodos iniciais das aulas de ginástica.

A percepgão sobre a orientagão dada ås aulas revelou-se coerente com a

forma como os alunos apreciaram a implementagão das condigôes associadas

â qualidade do ensino nas suas aulas.

4.2.4.4 A Percepcão dosAlunos Sobreas CondicOes de Ensino Criadas nas

AulasdeAna

Globalmente, a percepgão que os alunos manifestaram sobre a criagão das

condigôes de sucesso durante o ensino das duas unidades temáticas foi

bastante positiva. Este resultado é bem ilustrado na dimensão instrugão

(Quadro 47).

Observando as respostas dos alunos para a componente de informagão

inicial verificamos que, apesar de existirem algumas variagôes entre

actividades, apenas duas das situagôes
- relacionadas com a resposta dos

alunos ao questionamento do professor e com a explicitagão da relagão entre

as opgôes organizativas para a aula e a aprendizagem - foram classificadas,

maioritariamente, como pouco ou nada frequentes e, em ambos os casos,

apenas numa das actividades. Nesta componente, as variagôes encontradas

entre as duas unidades de ensino observaram-se no facto de os alunos

considerarem terem estado mais atentos na ginástica e responderem

bastantes mais vezes ås perguntas de Ana durante a unidade de voleibol. A

justificagão da organizagão da aula também foi ajuizada como mais frequente

na ginástica. A percepgão sobre a ocorrência das restantes situagôes foi

equivalente nas duas actividades.
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Quadro 47-Percepgâo dos alunos sobres ascondigôes
de instrugão das aulas de Ana

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Ginástica (%) Voleibol (%)

1(") 2 3 4 1 2 3 4

Instrucão:

informacão

sobre as

actividades

de apz

1. Quando o meu professor apresentava o que

íamos fazer na aula eu estava atento

0,0 0,0 44,4 55,6 0,0 11,1 66,7 22,2

2 Quando o meu professor fazia perguntas sobre o

que iamos fazer na aula eu pedia para responder

44,4 44,4 0,0 11,1 0,0

(*)

22,2 22,2 22,2

5. Quando apresentava a aula, o meu professor

explicava as coisas dos exercícios a que tínhamos

de dar mais atencão

0,0 0,0 22,2 77,8 0,0 0,0 33,3 66,7

6. Quando apresentava a matéria, o meu professor

explicava como é que as diferentes partes da aula

se interligavam (*)

0,0 0,0 77,8 0,0 0,0

(*)

22,2 44,4 22,2

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o meu

professor fazia os exercícios para nos mostrar o

que tinhamos que aprender

0,0 11,1 33,3 55,6 0.0 0,0 22,2 77,8

8. Quando o meu professor apresentava os

exercídos da aula eu ficava sem dúvidas sobre o

que íamos fazer (*)

0,0 11.1 66,7 11,1 0,0 11,1 77,8 11.1

10 Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava porque é que a maneira como

organizava a aula nos fazia aprender melhor (*)

0,0 22,2 33,2 22,2 22,2 55,6 11,1 11,1

44. O meu professor gastava pouco tempo a

explicar os exercicios que se iam fazer na aula (*)

11.1 22,2 44,4 11,1 11,1 0,0 66,7 11,1

Instrucão:

avaliacão

final das

actividades

deapz

4. No final, quando o meu professor me pedia a

opiniåo sobre a aula eu dava-a (*)

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1

(*)

22,2 44,4 11,1

29. No final da aula, o meu professor dizia o que

íamos aprender na aula sequinte

77,8 11,1 11,1 0,0 11,1

C)

44,4 11,1 11.1

36. No final da aula, o meu professor dizia o que é

que tinha sido mais importante nos exercicios que
tínhamos estado a aprender

0,0 11,1 22,2 66,7 11,1

(*)

0,0 44,4 33,3

38. No final da auia, o meu professor dizia para que
é tinhamos estado a aprender aqueles exercicios

(*)

0,0 11,1 33,3 33,3 0,0

(')

11,1 44,4 22.2

39 No final, o meu professor dizia aquilo que eu e

os meus colegas tinhamos ou nåo conseguido

aprender na aula (*)

0.0 22,2 33,3 22,2 0,0

(•)

33,3 44,4 11,1

Instrucão:

Acom p. das

actividades

deapz

3. Quando o meu professor me pedia, eu ajudava-o
na aula (*)

0,0 0.0 11,1 66,7 0.0 11,1 33,3 55,6

16. Na aula, o meu professor conseguia observar

toda a turma ao mesmo tempo

0,0 11.1 55,6 22,2 0,0

(*)

11,1 44,4 11.1

17. Quando me corrigia, o meu professor dizia-me

o que estava a fazer bem e o que estava a fazer

mal. (*)

0,0 0,0 11,1 77,8 0,0 0,0 22,2 77,8

18. 0 meu professor ia-me conigindo durante toda

a aula (')

0,0 33,3 33,3 22,2 0,0

(*)

22,2 33,3 33,3

19. 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 (*)

0,0 11,1 0,0 77,8 0,0

(*)

11,1 22,2 55,6

20. Quando me corrigia. o meu professor explicava-
me porque é que eu estava a fazer bem ou a fazer

mal os exercicios

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 33,3 66,7

21. Quando me corrigia, o meu professor explicava-
me como é que deveria realizar os exercicios para

não voltar a fazer mal (*)

0,0 0,0 0,0 77,8 0,0 0.0 22,2 77,8

22. Depois de me corrigir, o meu professor ficava

junto de mim a ajudar-me até que eu fizesse bem

0,0 0,0 66,7 22,2 0.0 11,1 11,1 77,8

24. Quando eu estava a realizar os exercidos. o

meu professor pedia-me para eu explicar como é

que eu os estava a fazer (*)

11,1 22,2 22,2 0,0 0.0

(*)

33,3 33,3 0,0

25. Durante a aula, o meu professor fazia

perguntas sobre os exercidos a quase todos os

alunos (*)

22,2 33,3 11.1 0,0 11,1 44,4 44,4 0,0

26. Quando me fazia perguntas, o meu professor
esperava para que eu pudesse pensar e dar a

resposta (*)

0,0 22,2 44,4 22,2 0,0

(*)

0,0 77,8 11,1

42. Durante a aula, o meu professor conseguia dar
atencâo ás várias coisas que se passavam

0,0 0,0 44,4 55,6 0,0 0,0 44,4 55,6

43. Durante os exercícios, eu esforcava-me por

aprender
0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 11.1 22,2 66,7

58. Durante os exercidos, o meu professor dizia-
me que o que estava aprender era importante para
mim (*)

0,0 11,1 33,3 33,3 11,1 11,1 44,4 33,3

(**) (1 - Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder
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Entre as características de ensino indicadas como mais frequentes,

estiveram a explicitagão dos aspectos críticos das tarefas da aula, a utilizagão

da demonstragão e a minimizagão do tempo despendido nos episôdios de

informagão. Estes resultados estiveram de acordo com o sentimento de auto-

eficácia específica expresso por Ana em relagão a esta componente da

instrugão. Outros, porém, foram dissonantes com esse sentimento; frisamos

em particular o caso da atengão dispensada pelos alunos nestes episôdios,

que Ana havia considerado uma condigão de ensino difícil de implementar.

Na componente da avaliagão final das actividades este contraste foi ainda

maior, na medida em que esta tinha sido uma área em que Ana expressara um

sentimento baixo de capacidade em ambas as actividades e onde os alunos

apreciaram a maioria dos itens como frequentes ou muito frequentes. A única

coincidência registou-se em relagão å ausência de uma informagão sobre o

conteúdo das aulas seguintes, procedimento que Ana havia registado como

frequentemente difícil de levar â prática. Todas as restantes características de

ensino foram classificadas como frequentes ou muito frequentes. Na utilizagão

desta tarefa, durante as duas unidades de ensino, os alunos percepcionaram

algumas variagôes, nomeadamente na possibilidade de usufruírem de

informagão sobre os sucessos e insucesso da sua actividade durante a aula,

considerada mais frequente na ginástica.

Durante o acompanhamento da actividade de aprendizagem das duas

actividades, grande parte das condigôes de ensino expressas nos itens foram

consideradas pelos alunos como frequentes ou muito frequentes, revelando

uma percepgão positiva sobre a intervengão de Ana neste domínio. Este juízo

esteve presente na apreciagão de várias formas de utilizagão do feedback

pedagôgico, do controlo da actividade da turma e na participagão dos alunos

na ajuda â professora. Ao contrário, a utilizagão do questionamento e feedback

interrogativo foram os comportamentos de ensino considerados menos

frequentes.

Estas respostas revelaram uma percepgão muito semelhante de ocorrência

de situagôes de ensino nas duas unidades. As variagôes existentes ocorreram

dentro de níveis de frequência muito prôximos, algumas vezes a favor da
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ginástica, outras a favor do voleibol. Exemplo disso são a utilizagão das

correcgôes individuais ao longo da aula (mais frequente no voleibol) e o

controlo da actividade de toda a turma (mais frequente na ginástica).

A relagão entre a percepgão dos alunos e o sentimento de capacidade

manifesto por Ana neste domínio de intervengão registou, uma vez mais, uma

clara divergência. Assim, apenas nos casos da ajuda dos alunos ao professor

e no controlo da actividade da turma (situagôes que Ana identificou como

fáceis de implementar); e na utilizagão do questionamento (procedimento difícil

de implementar) se registaram acordos entre as duas percepgôes. As

restantes condigôes revelaram-se divergentes e, mesmo, contraditôrias, na

medida em que foram assuntos que Ana considerou difíceis de levar å prática,

mas que os alunos consideraram ocorrer frequentemente. O exemplo da

utilizagão do feedback pedagôgico é disso a melhor ilustragão.

Quadro 48 - Percepgão dos alunos sobres as condigôes de organizagão das aulas de Ana

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Ginástica (%) Voleibol (%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Organizacão:
alunos

14. Quando explicava os exercicios, o meu

professor chamava-me a atencão para evitar que

eu corresse o risco de me magoar

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 44,4 55,6

15. Quando o meu professor pedia, eu mudava

rapidamente entre os exercícios(*)

0,0 0,0 44,4 44,4 0.0

(•)

0,0 55,6 33,3

30. Quando o meu professor nos chamava eu ia

rapidamente para junto dele.O

0,0 11,1 11,1 66,7 0,0 11,1 44,4 44,4

32. Eu chegava â aula a hora combinada 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 77,8 22,2

34. Quando o meu professor parava a aula, eu

percebia logo se ele queria que eu fosse para junto
dele, se queria que eu mudasse de exercicio, ou se

queria que eu ficasse onde estava para o ouvir (*)

0,0 0,0 44,4 22,2 0,0

(•)

0,0 44,4 22,2

35. Quando o meu professor pedia, eu e os meus

colegas formávamos os grupos rapidamente

0.0 0,0 55,6 44,4 0,0 11,1 33,3 55,6

37. Quando eu colaborava na aula. o meu

professor mostrava que tinha ficado satisfeito

comigo

0.0 22,2 33,3 11,1 0,0

(*)

0.0 77,8 0,0

59. 0 meu professor corrigia-me a mim ou aos

meus colegas sem interromper a aula
0,0 0,0 55,6 44,4 0,0

(*)

0.0 55,6 33.3

Organizacão:

espacos e

equipamento

13. Quando era predso, eu montava e desmontava

o material correctamente (*)

0.0 11,1 44,4 33,3 0.0

(')

0.0 22,2 66,7

1 2. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material rapidamente (*)

0,0 22,2 44,4 11.1 0.0

(*)

0,0 44,4 33,3

Organizacão:

tempo

27. Durante a aula, eu estava a maior parte do

tempo a realizar os exercicios

0,0 0,0 44,4 55,6 0.0

(*)

22,2 11,1 55,6

33. O meu professor registava as faltas sem gastar

tempo (*)

0,0 22,2 0,0 55,6 0.0

0

11,1 11,1 44,4

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

No sistema de gestão, os resultados das respostas dos alunos também

revelaram uma percepgão positiva sobre a presenga de condigôes favoráveis

de ensino. Como podemos observar no Quadro 48, nas duas actividades, a

percepgão maioritária dos alunos foi de que as condigôes correspondentes aos
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itens tinham ocorrido nas aulas bastantes vezes ou sempre. Os casos que uma

minoria de alunos reportaram como ocorrendo poucas vezes relacionaram-se

com as características das rotinas organizativas da aula, nomeadamente com

a redugão do tempo aí despendido. Globalmente, a representagão das

condigôes da organizagão das aulas foi coincidente com o sentimento de auto-

eficácia de Ana neste área. Relembramos que esta foi um dos âmbitos de

intervengão em que reconheceu possuir maior capacidade.

Embora com menos intensidade, os alunos também assinalaram uma

presenga frequente de características de qualidade no clima das aulas de Ana

(Quadro 49). A excepgão dos comportamentos de atengão da sua professora

para com as opiniôes que manifestavam na aula ou para com os seus

interesses pessoais, que reconheceram como pouco frequentes ou ausentes

das aulas, as restantes condigôes foram consideradas maioritariamente

frequentes ou muito frequentes, sem que apresentassem grandes variagôes

entre as unidades de ensino.

Quadro 49 - Percepgão dos alunos sobres as condigôes de clima das aulas de Ana

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Ginástica (%) Voleibol (%)

Clima:

Relacão

aluno/

Matéria

9. Quando o meu professor apresentava os

exercícios que íamos fazer na aula, dizia para que

é que eles serviam

11.1 11.1 66,7 11,1 0,0 33,3

31. Eu gostava muito dos exercicios da aula 0.0 22,2 77,8 0,0 11,1

____

11,1 44,4

41. O meu professor perguntava-me o que é que

eu pensava e sentia da aula

33,3 33,3 22,2 11,1

62. Nos exercídos mais difíceis, o meu professor

fazia com que eu continuasse a tenta r

0,0 0,0 33,3 66,7

11,1

_____

33,3 0,0

0,0 0,0 22,2

63. O meu professor dizia-me que eu era capaz de

aprender coisas diflceis (*)

0,0 11,1 33,3 44,4 0,0 0.0 33,3

55,6

22,2

11,1

77,8

44,4

Clima:

Relacâo

alunos entre

sl

11. O meu professor pedia-me que eu fosse

simpâtico e amigo com todos os meus colegasQ

0,0 11,1 33,3 44,4

45. Nos exercídos, eu e os meus colegas

ajudávamo-nos uns aos outros, mesmo quando

uns eram melhores e outros piores

0,0 22,2 44,4 33,3

22,2

_Í_L

0,0 22,2

0,0

(*)

0,0 44,4

44,4

44,4

Cllma:

Relacão

aluno/

Professor

40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opinioes (*)

0,0 22,2 22,2 11.1 0,0

(*)

11,1 44,4

53. O meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

0.0 22,2 22,2 55,6

54. Na aula. eu tinha confianca no meu professor

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me que

achava que eu era capaz de aprender (*)

0,0 0,0 33,3 66,7

0,0

__L

0,0 44,4

0,0 0,0 44,4

0,0 11,1 22,2 44,4

56. Na aula, o meu professor tratava-me a mim e

aos meus colegas da mesma maneira

0,0 0,0 0,0 100,0

0,0

J_L

0.0 0,0

0,0 0,0 11,1

57. O meu professor falava comigo sobre os meus

gostos e assuntos pessoais, mesmo quando não

tinham a ver com a aula (*)

33,3 33,3 22,2 0,0 33,3

(')

44,4 0.0

60. Quando o meu professor me corrigia, era para

me ajudar

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 11,1

(") (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes:

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram

4 = Sempre ou Quase Sempre)
nâo saber responder

11,1

33,3

55,6

77,8

88,9

0,0

88,9
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Em termos da relagão entre esta percepgão e o sentimento de auto-eficácia

de Ana verificamos que a sua coerência se restringiu a quatro condigôes: no

gosto demonstrado por Ana em relagão aos conteúdos e no tratamento

equitativo dos alunos (ambas consideradas muito frequentes e áreas de

elevada capacidade); e na atengão aos assuntos pessoais e opiniôes dos

alunos (consideradas pouco ou nada frequentes e difíceis de implementar).

Nos restantes casos os alunos revelaram uma percepgão mais positiva do que

Ana acerca da sua capacidade na criagão das condigôes para um clima

positivo na aula.

Na dimensão do controlo da disciplina, os alunos voltaram a reconhecer a

presenga de características positivas no ensino da sua professora (Quadro 50).

No âmbito da promogão da disciplina nas duas actividades, todas as

condigôes foram reconhecidas pela sua presenga frequente ou muito frequente

nas aulas. A única situagão que foi assinalada por alguns alunos como ausente

correspondeu ao seu não envolvimento em comportamentos inapropriados

quando aliciados para o fazerem. No âmbito da remediagão esta ausência

também sô foi assinalada por alguns alunos no item correspondente â

explicitagão das razôes dos seus comportamentos inapropriados.

Quadro 50 - Percepgão dos alunos sobres as condigôes de disciplina das aulas de Ana

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Ginástica (%) Voleibol (%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Disciplina:

promocão

46. As regras das aulas eram combinadas entre o

meu professor e os alunos (*)

0.0 22,2 0,0 44,4 0,0

(*)

22,2 33,3 22,2

47 Durante a aula, eu respeitava as regras que

tinham sido combinadas

0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0 55,6 44,4

49. Durante a aula, o meu professor lembrava-me

das regras combinadas

0,0 33,3 44,4 22,2 0,0

(')

11,1 33,3 44,4

50. Quando eu me portava mal, o meu professor
resolvia o problema mantendo um bom ambiente

na aula (*)

0,0 0,0 44,4 44,4 0,0

(*)

0,0 33,3 33,3

51 Durante a aula, o meu professor mostrava-se

contente quando eu me portava bem (*)

0,0 11,1 44,4 22,2 11,1

(')

11,1 55,6 11,1

52. Quando os meus colegas queriam que eu me

portasse mal como eles, eu continuava fazer o que

estava a fazer (*)

11,1 0,0 33,3 22,2 11.1

(*)

11,1 33,3 22.2

Disciplina:
remediacão

23 Quando eu me portava mal, o meu professor

pedia-me que dissesse o que tinha feito e porque é

que tinha tido aquele comportamento (*)

11,1 22,2 22,2 11.1 11,1

(')

11.1 44,4 11,1

28. Quando eu me portava mal e o meu professor
me castigava, eu mantinha a minha opinião sobre

as aulas de Educacâo Física (*)

0.0 11,1 11,1 44,4 0.0

(')

0,0 33,3 22,2

48. Depois de me ter portado mal, eu reconhecia o

que é tinha prejudicado com esse comportamento

(*)

0,0 0,0 33,3 33,3 0,0

(')

0,0 33,3 44,4

61. Quando me portava mal, o meu professor
convenda-me para não tomar a fazer aquilo (*)

0,0 0,0 44,4 33,3 0,0

(•)

0.0 11,1 66,7

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder
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Tal como no caso da organizagão, também a percepgão aqui manifesta

pelos alunos se revelou coincidente com o sentido de eficácia manifesto por

Ana.

5. Conclusão do Caso Ana: Principais evidências sobre os três

conceitos em estudo

Finalizada a apresentagão mais detalhada dos resultados encontrados no

acompanhamento da actividade de ensino de Ana, reservaremos as linhas

seguintes para tragar as principais ideias que caracterizaram o pensamento e

acgão de Ana em relagão aos três conceitos em análise.

5. 1 Sentimento de Auto-eficácia de Ana

No início do estudo, Ana manifestou um sentimento geral de auto-eficácia

elevado que foi corroborado em circunstâncias ulteriores, quando

aprofundámos as razôes que aduzia para essa apreciagão e sempre que, ao

longo do estudo, se referiu de uma forma mais geral â sua capacidade de

ensino (caso da apreciagão dos resultados do seu modo de intervengão). Na

base desta percepgão estiveram a confianga na sua competência pedagôgica,

principalmente, nos domínios da instrugão e da promogão do clima relacional;

e na sua capacidade de diagnosticar e procurar solugôes para as situagôes

problemáticas que ia encontrando na sua actividade de ensino. Todavia, foi

nestas áreas de intervengão que com mais frequência Ana apreciou

negativamente a sua capacidade de intervengão específica com a turma

acompanhada, durante as duas unidades de ensino. Ao contrário, as áreas

não mencionadas durante a argumentagão do seu sentimento de auto-eficácia

gera|
_ organizagão e controlo da disciplina - foram aquelas em que,

repetidamente, revelou um sentimento de auto-eficácia específica mais

elevado.

Estas são indicagôes que revelam que a elevada confianga na sua

capacidade de ensino não se reflectiu de igual maneira em relagão a todas as

dimensôes de intervengão pedagôgica nas duas unidades de ensino. Neste

caso, essas diferengas verificaram-se sobretudo na apreciagão que realizou da

sua capacidade de intervengão na instrugão e na promogão do clima de aula,
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reflectindo a sua percepgão sobre as suas dificuldades
relacionais com a turma

e algumas diferengas no conhecimento de conteúdo sobre as duas

actividades.

5.2 Conhecimento Prático de Ana

A concepgão pedagôgica preconizada por Ana para a educagão física

traduziu-se pela valorizagão de argumentos identificados no âmbito das

perspectivas ecléctica ou socio-crítica, personalista e pedagogista (Crum,

1993). No primeiro caso, os argumentos foram utilizados para justificar as

finalidades últimas da disciplina; no segundo e terceiro, para justificar a

necessidade de respeitar a integridade do percurso de formagão dos alunos,

nomeadamente, salvaguardando a consolidagão da seu patrimônio motor de

base. Uma perspectiva também proxima das orientagôes curriculares para a

aprendizagem e para o desenvolvimento social (Ennis, 1994a).

Com esta orientagão, Ana defendeu a necessidade de promover uma

formagão inclusiva, salvaguardando uma aprendizagem consciente e activa

orientada pelos programas da disciplina. Uma imagem que reforgou quando se

referiu ao significado que atribuía a um aluno com bons resultados na

disciplina e, noutros momentos do seu testemunho, quando se reportou â ideia

de eficácia no ensino, â apreciagão dos episôdios críticos das suas aulas e ås

opgôes curriculares, gerais e para cada uma das unidades de ensino.

Ana revelou também uma compreensão multidimensional dos factores que

poderiam dificultar ou facilitar a orientagão preconizada para a disciplina.

Factores como a formagão anterior dos alunos, a atitude da família face â

disciplina e outros, associados ao clima de escola e å organizagão curricular da

disciplina, constituíram o enfoque das suas apreciagôes. A importância que

conferiu a factores não directamente dependentes do ensino foram igualmente

reforgados quando argumentou o sentimento hesitante com que apreciou a

eficácia do ensino em geral. Neste domínio, a socializagão não escolar dos

alunos, (e.g., familiar e no sistema desportivo) e a falta de consistência do

processo curricular, voltaram a constituir os assuntos mais referidos.
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Não obstante essas condicionantes, Ana encontrou nas fungôes de

cooperagão, formagão e ensino, os âmbitos de intervengão do professor para

facilitar a consecugão das finalidades da disciplina. Para o desempenho deste

papel aduziu a importância da experiência do professor e da sua atitude de

inovagão/formagão permanente e colaboragão activa com os outros

professores da escola.

Ana traduziu a ideia da eficácia do ensino pelo aumento das oportunidades

de prática dos alunos, valorizando uma imagem muito prôxima daquela que

elegemos para representar o significado da qualidade do ensino. A este

propôsito, enfatizou a responsabilidade do professor no domínio da integragão

das decisôes e acgão de instrugão e organizagão da aula, atribuindo-lhe um

papel nuclear na qualidade do ensino.

Estas preocupagôes estiveram presentes no decurso da análise que realizou

sobre as características da sua actividade de ensino. As situagôes críticas

reportadas nos seus testemunhos recaíram predominantemente sobre

situagôes problemáticas, em que Ana encontrava sobretudo consequências

negativas para as suas intengôes de ensino. Entre elas, as que mais ocuparam

as suas preocupagôes foram as situagôes relacionadas com a instrugão, no

domínio do acompanhamento das actividades de aprendizagem.

Nas razôes aduzidas para apreciagão dos episôdios críticos, Ana revelou

um perfil atribucional interno, encontrando na sua acgão as causas da maioria

das situagôes referenciadas. Durante estas apreciagôes, acusou os efeitos

contextuais do conhecimento pedagôgico do conteúdo, identificando mais

situagôes críticas e revelando uma apreciagão mais positiva deste tipo de

circunstâncias durante a unidade de ensino de voleibol. Foi também nesta

actividade onde mais partilhou com os alunos a responsabilidade pela

ocorrência dos episôdios críticos.

Na referência aos seus modos de intervengão no ensino, Ana mostrou

possuir um conhecimento rico, flexível e com uma forte componente reflexiva

(superior no voleibol). Um conhecimento que se centrou sobre a sua actuagão

no domínio da instrugão; e, na sua maioria, relacionado com as indicagôes
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proposicionais sobre a qualidade do ensino. Ana reconheceu que, de uma

forma geral, a utilizagão deste conjunto de saberes Ihe proporcionava a

obtengão de resultados positivos.

5.3 Qualidade do Ensino

Com um perfil idêntico nas duas unidades de ensino, a intervengão

observada de Ana manifestou-se globalmente eficaz em termos da obtengão

da participagão dos alunos nos programas de acgão de instrugão
e gestão das

suas aulas. O nível de colaboragão dos alunos nas várias tarefas foi elevado.

No caso do sistema de organizagão este envolvimento permitiu que Ana

despendesse pouco tempo nesta actividade. Ao nível do sistema de instrugão

o envolvimento dos alunos nas tarefas foi mais elevado durante as tarefas de

informagão e de avaliagão final do que durante a prática de aprendizagem.

Neste caso observou-se um elevado tempo de espera que, como explicámos

se ficou a dever a â estrutura organizativa das prôprias tarefas. Contudo,

mesmo nestas circunstâncias a congruência da actividade dos alunos foi

elevada.

Este efeito foi alcangado å custa da utilizagão de vários procedimentos de

intervengão pedagôgica conotados com a qualidade do ensino. No caso da

organizagão foi possível observar um expediente integrado muito favorável na

gestão das rotinas de formagão de grupos, transigôes e manipulagão do

material. Ao nível da instrugão, durante os períodos de informagão e avaliagão

final, Ana caracterizou-se por utilizar uma linguagem clara e por recorrer a

mecanismos de responsabilizagão dos alunos. No sub-sistema da prática a

sua intervengão foi activa, baseada na utilizagão de um controlo expedito da

actividade dos alunos com um recurso muito frequente â responsabilizagão

através de feedback pedagôgico, maioritariamente prescritivo.

Na gestão do sistema social do alunos a intervengão de Ana foi

potencializada a presenga de alguns tragos importantes para a qualidade do

sistema, embora não tivessem sido potencializadas todas as condigôes que

integraram o nosso dispositivo de observagão. No domínio do clima relacional

a sua intervengão fomentou sobretudo situagôes ao nível da sua relagão com
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os alunos e destes com as tarefas. Neste âmbito, revelou preocupagôes em

acompanhar os alunos com mais dificuldades, reportar-se ao seu esforgo e

sucesso nas tarefas, promover um tratamento equitativo dos alunos. No

domínio do controlo da disciplina, Ana apenas mostrou preocupagôes

remediativas. Neste caso, foi observável a sua iniciativa na manutengão de um

ambiente positivo na aula e na assungão de uma intervengão consequente.

Globalmente, no conjunto dos sistemas não foram observados iniciativas de

negociagão por parte dos alunos, revelando-se assim um clima de acordo

tácito em relagão â sua participagão na generalidade das tarefas da aula. Esta

sintonizagão entre a agenda dos alunos e o programas de acgão de Ana,

traduziu-se também na apreciagão que aqueles realizaram das condigôes de

ensino das suas aulas, similar em relagão ås duas actividades e que indicou a

elevada frequência ou a forma permanente com a maioria das condigôes de

sucesso nos três sistemas da ecologia estiveram presentes na aula.

Apesar de não dependerem apenas do ensino, as percepgôes dos seus

alunos sobre a educagão física, a turma, si prôprios e a sua participagão nas

aulas não revelaram grandes contradigôes com os propôsitos de Ana neste

domínio. Assim, a percepgão dos alunos sobre a disciplina revelou-se

maioritariamente positiva, associada a uma imagem sobre as suas finalidades

repartida entre uma concepgão focada na aprendizagem e uma concepgão

biologista, relativamente å qual os alunos não manifestaram padrôes elevados

de motivagão, mas também não mostraram o inverso. A sua percepgão sobre

o ambiente das aulas de Ana foi maioritariamente coincidente com a imagem

que esta disse desejar partilhar com os alunos. Sobre a turma, os alunos

revelaram um elevado sentimento de pertenga e uma apreciagão positiva da

sua participagão nas aulas.
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Capítulo 2: O Caso do Antônio

Antônio foi o único professor do género masculino que participou no estudo.

Foi seleccionado como um caso típico de um professor com um elevado

sentimento de auto-eficácia geral e com uma baixa experiência de ensino. Pelo

critério principal da selecgão dos casos este professor formou com Ana o

grupo dos professores com um sentimento de capacidade de ensino mais

elevado.

1 . As Circunstâncias Gerais daActividade de Ensino de Antônio:

O PROFESSOR, A ESCOLA, ATURMA E A MATÉRIA DE ENSINO

1.1 O Professor

Antônio possuía uma experiência de 4 anos de servigo, era professor

efectivo e encontrava-se há dois anos destacado na escola em que o fomos

encontrar, uma escola típica da periferia de Lisboa. Nos dois anos anteriores

tinha leccionado em escolas com características similares a esta.

A sua formagão foi realizada na Faculdade de Motricidade Humana onde se

licenciou em Ciências do Desporto, obtendo no curso a habilitagão profissional

através de estágio integrado. A escolha do curso esteve relacionada com o

facto de ter já familiares com a mesma formagão e ainda å sua experiência

como treinador, desenvolvida durante os anos terminais do ensino secundário,

para a qual considerou ter sido muito influenciado pelo contacto que manteve

com um professor de educagão física nesse período de escolarizagão.

Antônio revelou-se também um forte adepto do associativismo cívico e

cultural. Participava activamente num movimento de reflexão cívica e num

grupo recreativo e musical, mantendo ainda uma forte ligagão å vida cultural

académica.

1.2 A Escola

A escola em que Antônio estava a leccionar era do ensino secundário,

tipicamente sub-urbana, localizada na periferia da cidade de Lisboa. De
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construgão recente, não dispunha de qualquer espago interior para a

leccionagão de educagão física. Os dois espagos exteriores que existiam eram,

contudo, bastante amplos. Possuía dois campos de Andebol, ambos

circundados por uma pista de atletismo e com uma caixa de saltos anexa,

sendo um deles, atravessado por dois campos de basquetebol. Os espagos

apresentavam-se num estado de razoável conservagão. No momento em que

estabelecemos o nosso contacto tinham sido iniciadas obras para a construgão

de um pavilhão polidesportivo, inutilizando parte um dos dois espagos

exteriores e condicionando o restante a ser partilhado por dois professores.

Antônio considerava que a inexistência de espagos interiores constituía uma

significativa condicionante å sua actividade de ensino, uma vez que o número

de aulas era frequentemente reduzido em fungão das condigôes climatéricas, o

que obrigava a uma revisão constante da actividade planeada. Na

impossibilidade de utilizar estes espagos, Antônio reunia com os alunos numa

sala de aula normal, onde aprofundavam o acompanhamento teôrico da

aprendizagem que vinham realizando. As condigôes lectivas de Antônio

apresentavam ainda uma outra particularidade. Tinha aulas ao final do dia, o

que, durante os períodos de inverno, significava ter que leccionar a última aula

depois do pôr do sol, com luz artificial, em condigôes de visibilidade muito

precárias. Contudo, nestas condigôes, a escola assumia os três tempos

semanais regulamentares de carga lectiva na disciplina.

A percepgão de Antônio sobre a relagão entre o clima organizacional da

escola e a sua actividade de ensino também não era muito positiva.

Preservava a sua autonomia de decisão em relagão å actividade lectiva e

queixava-se da tentativa de interferência de outros colegas (que não

especificou) na aplicagão dos seus critérios pedagôgicos. A estas implicagôes,

respondia com perseveranga protegendo as suas decisôes:

(...) um miúdo que me faltou a dois testes que eu considerava imporíantes, de
maneira a ficar com critérios mais objectivos em relaqão ás aulas. E, depois, não
queria dar notas a esse miúdo e..."dâs nota â turma toda, também tens qu'e dar
nota a esse miúdo, porque ele so faltou a essas aulas e a avaliaqão é continua!",

"

ai él? Então não dou avaliaqão â turma mesmo!" (Ant, EC, 694-704)

No seu discurso acerca da importância da relagão com o grupo disciplina,

Antônio colocou-se, uma vez mais, na perspectiva de salvaguardar a sua
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autonomia pedagôgica e técnica, embora reconhecesse a importância decisiva

do trabalho colectivo no domínio da articulagão curricular mais geral e na

construgão de materiais pedagôgicos de apoio å prática de ensino. Para este

professor a ideia de autonomia colocava-se sobretudo em relagão å

organizagão da prática de ensino, perspectivando-a na ôptica de um certo

"liberalismo pedagôgico":

(...)primeiro, com a não uniformizaqão total de...de aspectos. Sim, em termos de

critérios. Sim em termos de maneiras de estar, de maneira a que não haja
incongruências em termos de grupo. Mas, sim também que a nivel de estilos de

ensino, a nivel da maneira de estar, haja um cerío espaqo para a pessoa. Porque
acho que na diversidade pode-se aprendermu'ito. (Ant, EC, 412-422)

A relagão que partilhava com o grupo era, porém, carente de algumas das

condigôes que valorizava. No domínio curricular acusava a ausência da

construgão de materiais de apoio e a falta de articulagão curricular,

assinalando as suas consequências no aumento da heterogeneidade do nível

de aprendizagem dentro das turmas:

(...) porque hâ grandes discrepâncias entre as turmas e... discrepâncias, aquié um

bocado difícil de dizer, digamos, não é discrepâncias, é (...) dentro da turma temos

pessoas que fazem muito bem e outras pessoas que fazem muito mal e isto cria

dificuldades. E, ás vezes, hâ casos completamente até esquisitos, do género de ter

miúdos no 11° ano que se calhar estão mais atrasados do que uns que estão no 9°

ano!... (Ant, EC, 535-548)

A faceta mais positiva do grupo era reconhecida nas suas relagôes informais

no seio da escola. Antônio considerava que na participagão das discussôes na

sala de professores ou nos encontros ocasionais, por compatibilidade de

horários lectivos, os elementos do grupo eram capazes de discutir os assuntos

pedagôgicos e mesmo de trocar experiências em relagão â prática de ensino.

Mesmo nestas circunstâncias, considerava que o grupo de educagão física era

dos mais intervenientes e que isso se repercutia numa evolugão positiva do

seu relacionamento com o conselho directo face ås dificuldades que tinha

vivido no ano anterior.

1.3 Os Alunos

Antônio manifestou alguma dificuldade em escolher a turma que

considerava ser mais difícil ensinar, porque, naquele momento, tinha uma

perspectiva globalmente positiva de todas as turmas que acompanhava. Houve
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no entanto duas características que, do seu ponto de vista, sustentaram a

opgão por uma delas: a indisciplina de alguns alunos; e o nível de

aproveitamento dessa turma face âs restantes. Considerava, porém, que

ambas as características eram superáveis pela sua intervengão. Antônio

admitia que os alunos pudessem ter dele a imagem de um professor "chato",

por favorecer a criagão de um ambiente académico na aula, mas considerava

que a sua perseveranga acabaria por gerar satisfagão:

Mas, funciono muito dessa forma (...) considero que esse facto é um bocado

desafiante em relaqão a eles e eu, como sou um bocado um professor chato

nessas coisas, gosto que eles faqam as coisas bem, chateio-lhes um bocado a

cabeqa e tal, ando sempre assim em cima deles (...) Eles consideram-me um

professor chato, mas como, ao fim ao cabo, temos um bom clima porque eles

sentem-se que estão a evoluir e que têm palavra e quando dizem alguma coisa (...)

Poríanto, acho que a relaqão é uma relaqão "acesa", que eles sentem que a

pessoa que estâ ali, não estâ ali parada, está ali a fazer alguma coisa, está ali de

forma activa. Se está ali de forma activa, negativa ou positiva aí é que, âs vezes,

alguns alunos podem considerar que sim ou que não, Mas, regra geral, acho que

consigo (Ant, EP1, 416-447)

Com a metáfora da "relagão acesa", Antônio procurava significar uma

postura activa e exigente na aula, combinada com a abertura â participagão

dos alunos. Um modo de intervengão que sentia ter reflexos positivos junto

deles. Esta percepgão baseava-se na sua experiência com a turma,

particularmente com casos de alunos que tinham alterado substancialmente a

sua atitude e empenhamento face ås aulas, em resultado da sua intervengão:

Tenho um miúdo, por exemplo, que é o E que comeqou o ano (...) sem conseguir
sequer fazer o aquecimento, sem conseguir em termos psicolágicos, ele não

aceitava, não aceitava a actividade física e detestava a actividade física e não

gostava de EF e tudo sempre com mã cara (...) havia ali, clara, clara antipatia em

relaqão â EF (...) Na unidade didáctica de Andebol, consegui-lhe dar a volta,

consegui comeqar a ter alguns sucessos (..) e conseguiu, acho que ele conseguiu,
consegui apanhá-lo (...) (Ant, EP1, 594-629)

A referência aos casos, âs suas particularidades pessoais, e â forma como

havia actuado para fomentar a sua integragão no trabalho da aula foi uma

característica no testemunho de Antônio sobre a turma. Desta forma, parecia

também privilegiar um conhecimento individualizado dos alunos.

Antônio, tinha também um percepgão positiva da colaboragão dos alunos

nas actividades das aulas, e da relagão que estabeleciam entre si, assumindo,

no entanto, que havia pormenores daquele sistema social que não controlava.
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Antônio escolheu uma turma do 9° ano de escolaridade para ser

acompanhada. Tinha 27 alunos, 21 dos quais do género feminino. No estudo

foi seguida uma amostra de 10 alunos, constituída por sete alunas e três

alunos, com uma idade média de 14,4 anos (anexo 2.12). Os resultados da

avaliagão do período lectivo e ano anterior ao início do estudo indicaram que

se tratava de um grupo de alunos com um nível de capacidade médio a

elevado. Na última avaliagão na disciplina, metade dos alunos tinha sido

classificado no nível três e os restantes no nível quatro da escala de avaliagão.

A experiência de formagão dos alunos no domínio da actividade física para

além das aulas era reduzida. Nenhum dos alunos participava nas actividades

do desporto escolar e apenas dois desenvolviam uma prática desportiva

regular fora da escola com uma intensidade significativa.

1.4 As Matérias de Ensino

Antônio elegeu as modalidades de basquetebol e de atletismo,

respectivamente, como as de maior e menor capacidade de ensino. Para

justificar esta escolha referiu-se â sua maior formagão técnica no domínio do

conteúdo do basquetebol:

(...) porque, naturalmente, o Basquetebol era onde eu tinha mais preparaqão e

naturalmente seria mais fácil para mim. (Ant, EC, 848-852)

Esta era uma preparagão que tinha ido buscar å sua formagão como

monitor de basquetebol que considerava ter-lhe permitido reunir ao saber

pedagôgico uma forte componente metodolôgica, decisiva no ensino da

actividade. Uma competência que considerava extensível a todas as

circunstâncias de ensino, independentemente das turmas.

2. Do sentimento deAuto-eficácia Geral de Antônio

Antônio foi o professor que manifestou um nível de auto-eficácia mais

elevado. O valor do índice resultante das suas respostas aos itens da

dimensão auto-eficácia geral no ensino revelou que este professor se situava

exactamente no percentil 90 da distribuigão das 96 respostas obtidas na fase

extensiva.
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Quadro 51 - Perfíl do Sentimento de Auto-Efícácia Geral do Antánio

Muitas vezes, quando um aluno faz melhor do que é habitual é porque eu me esforco
^.

umpoucomais 12 3 4 (5) 6

Normalmente, quando um aluno tem uma prestacão melhor do que é habitual, é
^^^

porque eu encontrei formas melhores de o ensinar 12 3 4 \5j 6

Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar os alunos mais _.

difíceis 12 3 4 \§J 6

Normalmente, quando a prestacão dos meus alunos melhora é porque eu encontrei
^^^

formas de ensino mais eficazes 1 (oj 3 4 5 6

Se um aluno domina rapidamente um novo conceito poderá ter sido porque eu _.

conhecia os passos necessários para ensinar esse conceito 12 3 4 \5J 6

(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4
- Concordo mais do que discordo;

5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

Na entrevista de confirmagão desses resultados, Antônio deu a sua

anuência em relagão a todos eles. Na sequência do que já tinha afirmado

quando procedeu â caracterizagão da sua relagão com a turma eleita, onde

teve oportunidade de ilustrar com situagôes concretas o sucesso da sua

intervengão com os alunos mais renitentes a aprender, justificou este perfil de

respostas por considerar dominar um conjunto de modos de intervengão

pedagogica eficazes. A sua resposta foi peremptôria:

Foi aquilo que eu disse, sinto que tenho instrumentos, pelo menos, pedagôgicos,
bastante bons (Ant, EC, 187-189).

Uma percepgão que também fundamentava no contraste que encontrava

entre o seu modo de ensino e aquele que observava nos colegas, o que Ihe

tinha permitido tomar a:

(...) consciência plena de que tenho capacidade para ensinar, de que tenho, ãs
vezes, por comparaqão com outros colegas meus, noto que tenho essa

capacidade desenvolvida.(Ant, EC, 203-208)

Esta convicgão era, no entanto, acompanhada pelo sentimento de que se

confrontava pontualmente com dificuldades, principalmente no domínio técnico

de algumas actividades. Aceitando-as como uma realidade natural do seu

quotidiano profissional, considerava-se capaz de encontrar os expedientes

necessários para as ultrapassar, esforgando-se por realizar um diagnôstico

adequado desses problemas e descortinar as respostas que Ihe permitissem

ultrapassá-los:

Posso falhar, âs vezes, no domínio de ceríos aspectos técnicos, ou no domínio de
cerío tipo de modalidades. Mas, hâ uma coisa imporíante que é sentir...o saberque
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não sei, em cerías coisas o saber que não sei é imporíante e ás vezes a procura
de ter mais formaqão em cerías coisas que não sei, procurar ler mais qualquer
coisita.f..) mas saber conhecer os limites do que sei e do que não sei, mas

procurar estendê-los é imporíante (...) (Ant, EC, 190-203)

Antônio manifestava também assim a consciência sobre as suas

dificuldades, encarando-as como desafios a superar a partir do recurso â auto-

formagão. Desta forma, revelava uma atitude iniciativa e disponibilidade para a

formagão permanente e, por via dela, um elevado optimismo na superagão das

suas insuficiências.

3. Aspectos Gerais do Conhecimento Prático do Antônio

3. 1 As Fontes do Conhecimento de Antônio

No conjunto dos quatro professores, Antônio foi aquele que se referiu a um

maior número de experiências para ilustrar os fundamentos do seu

pensamento e acgão sobre o ensino. Entre essas experiências, incluiu a

formagão académica inicial, um conjunto de vivências que a antecederam,

nomeadamente a experiência familiar, a escolar, a de treino desportivo e a

experiência geral. Entre as experiências actuais enfatizou apenas a

associativa.

Nesta última, associada â sua participagão num agrupamento musical,

Antônio aprofundou uma perspectiva eclética e multidisciplinar da formagão, a

capacidade de desenvolver projectos e a facilidade em assumir o carácter

público do ensino:

De ensino da educaqão física não, mas como maneira de olhar para ela...um

bocado, talvez não a educaqão física sô, mas em relaqão ao eclectismo de que Ihe

tenho falado e de achar que todos os miúdos se calhar (...) Passarem por

experiências várias, por achar que isso é mu'ito positivo, acho que é imporíante e

pelo facto de ter esta minha actividade também me dar um estofo grande em

termos de desenvolvimento de projectos sempre que o quero fazer. E em termos

de relacionamento, por exemplo, de relacionamento com pessoas, o facto de tocar

para um publico acho que é ... é uma exposiqão, uma pessoa expôe-se,

publicamente e o professor tem essa exposiqão pública, ao fim ao cabo e acho que

a transposiqão é positiva, o facto de a pessoa se habituar a falar em publico e tudo

isso... Acho que, nesse ponto, é positivo, tanto hâ transferes de um lado como

para o outro, nesse ponto. (Ant, EC, 961-987)

No âmbito do curso de formagão inicial, Antônio sublinhou a qualidade da

formagão pedagôgica do curso que Ihe permitiu ter uma visão mais integrada

da educagão e desenvolvimento dos alunos, e uma maior "abertura" em
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relagão aos saberes disciplinares. Um contributo que não estendia å sua

formagão metodolôgica, considerada um resultado da sua experiência escolar

e desportiva. Na referência å sua experiência como aluno na escola retratou

um exemplo claro de aprendizagem por observagão. Aí, Antônio foi recolher os

ensinamentos sobre a metodologia do treino e do ensino, nomeadamente

sobre a integragão destas duas áreas de conhecimento:

...tive um professor que me marcou bastante no 11° ano (...) em termos

metodolôgicos, em termos de treino também, mas em termos metodolágicos, de

conseguir levar a metodologia para o ensino (...) não conheci outro professor

assim, fabuloso. (Ant, EC, 875-890)

Foi este professor que o impeliu para a experiência no treino desportivo,

primeiro como atleta e, mais tarde, como treinador de uma equipa de infantis,

onde considerou ter verdadeiramente aprofundado o seu conhecimento sobre

basquetebol.

Â formagão familiar Antonio atribuiu a influência sobre os seus valores, a

sua formagão humanista que considerava ter evidentes reflexos na sua

tolerância em relagão ås dificuldades que os alunos manifestavam. Qualidades

cuja origem relacionou com a sua experiência em geral, onde destacou a

formagão catôlica e a passagem pelo escutismo. Um "determinado tipo de

formagão catôlica" a que atribuiu a sua capacidade de relacionamento

interpessoal, as qualidades de tolerância e de expectativa positiva sobre os

outros:

(...) eu tive esse tipo de formaqão (...) a formaqão catôlica, em termos da veríente

social...(...) é imporíante porque dá um outro...uma maneira de ver as coisas um

bocado diferente. Acho que ... é um bocado de... de olhar para as pessoas de

forma positiva, de paríir do principio que todos têm dire'ito a uma oportunidade. O

que difere um bocado de outro cerío tipo (..)em termos de princípios de moral, não
é nada disso que eu estou a dizer mas, em termos de princípios de actuaqão (...)
em relaqão aos outros. (Ant, EC, 25-46)

No seu testemunho sobre as fontes do conhecimento, Antonio reportou-se,

sobretudo, å influência da sua experiência anterior e å formagão inicial,

repercutindo-a em três áreas do seu "saber": nas relagôes interindividuais, no

domínio pedagogico e âmbito técnico. Desta forma, reflectiu também a forte

preponderância pessoal da origem do seu conhecimento.
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3.2 O Conhecimento Pedagôgico: as percepgôes do Antônio

sobre o processo de ensino em educagão física

3.2.1 Concepcão de Educacão Física

Nas suas respostas sobre o contributo formativo da educagão física para os

alunos, Antônio sublinhou que o principal papel da disciplina era proporcionar

uma formagão no domínio motor que atendesse å necessidade de habilitar o

aluno com uma elevada capacidade de compreensão daquilo que aprendia

(Quadro 51). Esta foi uma condigão que colocou como pré-requisito para que

fosse capaz de interpretar a sua relagão com os outros no domínio das

actividade físicas:

Tal como tinha referido no princípio tem a ver com o movimento que os alunos

realizam por si e com a interpretaqão que eles fazem.. por exemplo, (...) dos

factores externos, por exemplo, numa situaqão de desporío colectivo, (..) em que

hâ uma situaqão em que tem que interpretar a situaqão de jogo, ou seja, não

propriamente uma questão motora em si nesse momento, mas há uma interligaqão
com a parte motora dele e interpretaqão da paríe motora dos outros, numa

expectativa do que é que os outros irão fazer. (Ant, ECEF, 102-112)

Uma integragão da formagão motora e cognitiva do aluno, que o professor

considerava ser o:

...o cerne base da EF em si (Ant, ECEF, 85),

e que designava por dimensão psicomotora da aprendizagem.

Quadro 51 - Categorias da perspectiva de Antánio sobre o contributo da educagão física

Domínio Tipo de Modificacão

Actividade motora Capacidade de Análise

Domínio social Conhecimento

Domínio Interdisciplinar Atitude

Outro enfoque do testemunho de Antônio recaiu sobre a valorizagão da

relagão entre as aprendizagens realizadas na disciplina ou em actividades de

complemento curricular afins - o desporto escolar - com a de outras

disciplinas, para realizar a integragão interdisciplinar da formagão dos alunos.

Exemplificou esta orientagão a partir da ilustragão de algumas actividades:
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Relativamente ao resto em termos de formaqão e a integraqão no currículo escolar,

em termos gerais, acho que pode servir também como veículo de passagem de

informaqão doutras disciplinas em (...) actividades mais específicas. Se pegarmos

um bocado no desporío escolar, embora não esteja na actividade curricular de

educaqão física, dá períeitamente para veicular outro tipo de informaqôes (...) não

sô os desporíos escolares em termos de ... vistos de uma forma formal, mas

vistos, talvez, de uma forma não-formal, por exemplo as actividades de ar livre que

dá para fazer várias coisas (...) por exemplo nas ciências naturais e na paríe de

ambiente, na parte de ambiente dá para ir buscar outro tipo de informaqão também

e veiculá-la. Poríanto acho que, ganha-se cada vez mais um novo papel, não sô

face â parte curricular e tudo isso, mas ganha-se um novo papel em termos de ...

como veículo de passar outro tipo de informaqão que não é do nosso teor .. em

termos de educaqão física estrita. (Ant, ECEF, 46-73)

No seu testemunho, o professor reconheceu também a importância do

impacto mais geral, alargado â formagão ecologica e å integragão com a

formagão realizada no âmbito de outras disciplinas afins a esta problemática,

como as ciências da natureza, sublinhando a importância de uma perspectiva

interdisciplinar da educagão física.

Finalmente, Antônio referiu-se ao papel da disciplina no desenvolvimento da

capacidade social dos alunos, destacando a aprendizagem das normas ou

regras de funcionamento em sociedade.

Em síntese, no seu testemunho privilegiou uma formagão orientada para o

desenvolvimento da capacidade de compreensão do movimento e do

fenômeno da actividade física, sem se circunscrever å dimensão desportiva.

Referiu-se expressamente â importância de perspectivar uma formagão

cultural integrada, num sentido interdisciplinar, denunciando uma visão

integrada da disciplina no seio do curriculum.

Alusôes que se referem a características das perspectivas crítico-construtiva

e pedagogista (Crum, 1993a) ou das orientagôes para a aprendizagem,

desenvolvimento social e integragão ecolôgica (Ennis, 1994a).

3.2.2 Condicionantes â Realizagão do Contributo Formativo da

Educagão Física

Quando testemunhou a sua opinião sobre as principais condicionantes da

consecugão das orientagôes formativas da educagão física, Antônio

referenciou vários tipos de elementos, apresentando uma visão estruturada da

influência relativa de cada um (Quadro 52).
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Quadro 52 - Categorías da perspectiva de Antánio sobre as condicionantes ao contributo da

educagão física

Alunos Família Escola Professor

Atitude Face â

Educacão Física

Atitude Face å

Educagão Física

Clima organizacional

Condicôes Lectivas

Competência

Como se pode observar, esses elementos foram relacionados com a

família, a escola, a percepgão dos alunos e as características da intervengão

do professor.

Entre estes elementos a condicionante mais importante foi atribuída å

competência do professor:

Poríanto, eu acho que isso ao fím ao cabo o problema é o que o professor vai

fazer em relaqão aos alunos, e como vai fazer, e acho que de resto ... tudo o resto

influencia essa capacidade e essa maneira de estar e de usar as alternativas do

que propriamente directamente a paríe da aprendizagem. (Ant, ECEF, 183-192)

As características da intervengão do professor, nomeadamente a sua

capacidade de organizagão e intervengão no ensino, onde o planeamento

assumiu um lugar de relevo, constituíam para si o elemento nuclear na

realizagão do contributo da disciplina:

Poríanto, pegando assim por ordem de imporíância, dos factores que tenham

implicaq'ão nos resultados, digamos assim acho que o principal é o professor e a

forma como o professor organiza as actividades dentro da
aula ... o planeamento

não sô em termos de planear bem mas, mais imporíante, âs vezes que conseguir

planear bem é conseguir por na prática, na aula de educaqão física aquilo que

planeou. Muitas vezes, acho que há pessoas que ãs vezes, quase que tem dois

extremos, ás vezes há pessoas que organizam tudo muito bem, mas aquilo (...)

não está adaptado aos alunos em termos de metodologia de actuaqão em relaqão

aos alunos que tem e ... outro extremo é o extremo em que não há planeamento

nenhum. (Ant, ECEF, 140-161)

Nesta passagem Antônio reflectiu a ideia de que o planeamento é útil na

medida em que seja estruturado de forma contextualizada, isto é, adaptada

aos prôprios alunos, e exequível. Relacionou-o com a actuagão prática do

professor, numa alusão
â qualidade da formagão oferecida aos alunos, como

critério de apreciagão da competência do professor. O poder deste elemento

foi particularmente reconhecido quando se referiu â importância que também

deveria ser concedida å disposigão dos alunos
face â disciplina:

517



ESTUDO DOS CAS0S

Depois acho que é importante depende muito também dos alunos ... isto voltamos

um bocado ao professor, porque depende um bocado da forma como os consegue

ensinar, mas ha alunos que têm realmente uma diferenqa de aluno para aluno na

perspectiva e na forma como olham para a EF, e isso acho que é um dos pontos

onde é necessário baterum bocado(...) (Ant, ECEF, 173-183)

A atitude da família e as condigôes da escola foram referidas como

elementos importantes, não por condicionarem directamente a aprendizagem

dos alunos, mas pela forma como poderiam facilitar ou dificultar o trabalho do

professor. No primeiro caso, Antônio referiu-se å vantagem dos pais

assumirem uma atitude facilitadora da participagão dos alunos nas aulas da

disciplina. No segundo caso, ao ambiente geral da escola (envolvendo as

características dos professores e da populagão escolar) e ås condigôes

lectivas, ambas indicadas como elementos que poderiam facilitar ou dificultar a

qualidade do planeamento do prôprio professor. Reflectindo a situagão da sua

escola, referiu-se desta forma â importância da qualidade das instalagôes para

o trabalho do professor:

... por sentir assim um bocado na pele acho que as condiqôes vêm a seguir, um
bocado por condicionarem todo o planeamento, na minha escola (...) condiqôes em
termos materiais, que condicionam mu'rto o planeamento, ou seja, mesmo face ãs

condiqôes que eu tenha ã paríida, essas mesmas condiqôes podem tornar

imprevisível o planeamento, podem fazer do planeamento contingência (Ant,
ECEF, 160-173)

Antônio referiu-se a vários tipos de condicionantes, centrando a sua

preocupagão na qualidade da formagão do alunos na disciplina, para a qual

destacou o papel de charneira desempenhado pelo professor ao nível da

organizagão das actividades através da qualidade do planeamento. Os

restantes aspectos associados å envolvência do processo ensino-

aprendizagem foram focados como condigôes do trabalho do professor.

3.2.3 Sobre o Papel do Professor na Garantia do Contributo
Escolar da Educagão Física

Em coerência com o testemunho apresentado no ponto anterior, Antônio

referiu-se a duas áreas prioritárias de intervengão do professor para

salvaguardar a realizagão do contributo formativo da educagão física: a sua

fungão no desenvolvimento curricular e a responsabilidade na assungão de

uma atitude de formagão permanente.
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No primeiro caso, defendeu a necessidade de o professor garantir qualidade

técnica no domínio das diferentes actividades físicas e na realizagão da sua

actividade de planeamento, uma área de intervengão que considerou ter que

ser apoiada numa boa preparagão técnica e didáctica do professor:

(...) e é aqui que se reporía um bocado a necessidade de formaqão do professor,
enquanto ponto de paríida para umas aulas de qualidade enquanto aulas bem

planeadas. Este, acho que, é o ponto de paríida, não sô, em termos de formaqão
técnica específica em relaqão a cada modalidade, digamos, didácticos, como

também a paríe técnica depende da prôpria modalidade. (Ant, ECEF, 239-248)

Tal formagão deveria permitir que fosse capaz de corresponder com uma

maior diversidade de propostas de actividade e com aulas de maior qualidade.

De acordo com a sua perspectiva, essa formagão dependia da

disponibilidade permanente do professor para encarar as suas dificuldades

com normalidade, não se conformando com o seu estado de capacidade,

enfrentando-as a partir do investimento na formagão:

(...) também na capacidade que o professor de, ele prôprio, superar, o conseguir

por ele estudar, evoluir, ter essa capacidade de superaqão (...) formaqão mais

virada para a reflexão enquanto ... reflexão sobre o papel do professor e da sua

capacidade de estudar por si (...) conseguir dar âs difículdades que tenha e

conseguir estudar e aprender por ele prôprio, lendo algum livro ou então falando

com um colega e observando as aulas de um colega, tentando sempre superar-

se.(Ant, ECEF, 249-274)

Para o desempenho dessas fungôes Antonio reiterou a necessidade do

professor ter a capacidade de se superar a si prôprio, e a importância de

possuir um elevado conhecimento pedagôgico de conteúdo (Quadro 53).

Quadro 53 - Categorias da perspectiva de Antônio sobre as características do professor

Características do Professor

Formacão permanente Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo

Em relagão a esta característica, focou a importância de ser capaz de

realizar as opgôes mais ajustadas em termos dos conteúdos de ensino, em

fungão das contingências do processo ensino-aprendizagem:

...isso aí pegaria um bocado na capacidade do professor distinguir entre o que é

essencial e o que é que é o acessôrio, enquanto corpo de conhecimentos. Por

exemplo, na minha escola, mesmo havendo uma adaptaqão ao programa de

educaqão fisica de forma a que esteja adaptado ås condiqôes da escola, há

sempre pequenas variaqôes relativamente â imprevisibilidade e ao facto, tal como
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eu referí nas outras perguntas, de funcionar um bocado, nas condiqôes em que

trabalho, um bocado no planeamento de contingência (...) (Ant, ECEF, 411-424)

No seu discurso Antônio valorizou a importância do investimento do

professor na actividade de ensino, revelando preocupagão com o seu impacto

na qualidade das aprendizagens dos alunos. Manifestou também a consciência

de que o trabalho de ensino é marcado pela imprevisibilidade das suas

circunstâncias, a encarar como um desafio constante. Antônio considerou, uma

vez mais, que era necessário que os professores assumissem uma atitude de

empenho e disponibilidade para encarar e resolver os seus problemas.

Sublinhou, também, que a sua capacidade de resposta dependia,

conjuntamente, da sua preparagão técnica e da sua capacidade reflexiva.

3.2.4 Percepcão sobre as Características Gerais de um Ensino

Eficaz

3.2.4. 1 O SlGNIFICADO DE "BONS" RESULTADOS DOS ALUNOS EM EDUCACÃO FÍSICA

EAS CARACTERlSTICAS ASSOCIADAS AO ÊXITO DA SUA PARTICIPACÃO

Tal como tinha sucedido na alusão ao contributo educativo da disciplina, nas

referências aos indicadores de sucesso dos alunos em educagão física,

Antônio sublinhou a importância das aquisigôes realizadas nas três categorias

de domínio considerados (Quadro 54). A sua perspectiva não foi contudo

equidistante em relagão a todos eles. Tomando por elemento nuclear a

formagão motora ou psicomotora, como preferiu referir-se-lhe, Antonio

associou sempre as aquisigôes cognitivas å necessidade de as integrar com as

primeiras:

(...) enquanto esse domínio cognitivo não contribuir para a paríe prática, enquanto
o domínio cognitivo versar sobre coisas que os miúdos não vão experimentar, acho

que... sinceramente, acho que é contraproducente.(Ant, ECEF, 551.581)

As aquisigôes no domínio socio-cognitivo foram também visualizadas numa

íntima associagão â utilizagão das aprendizagens no domínio motor :

... da paríe socio-afectiva, portanto, tudo que tenha a ver com atitudes (...)
Enquanto que hâ disciplinas que podem falar do assunto e abordar esse assunto

com os alunos, acho que nôs, ao fim ao cabo, colocamos os alunos em situaqôes
que eles podem experimentar e que aprenderam, porque se têm que respe'rtar as
regras de um jogo têm que seguir cerío tipo de normas e se seguem certo tipo de
normas estão a entrar num processo de socializaqão que é imporíante para a

sociedade em geral (T, ECEF, 641-658)
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Quadro 54 - Categorias de classificagão dos "bons" resultados dos alunos, segundo Antônio

Domínio da personalidade Critérios

Motor

Cognitivo

Socio-afectivo

Sem referência

Normativo

No caso das aprendizagens motoras, Antánio tomou como referência a

realizagão dos objectivos mínimos e a avaliagão, valorizando da seguinte

forma o critério que utilizava para classificar as boas aprendizagens:

Então faqo a avaliaqão com observaqão objectiva, segundo as componentes
críticas de várias técnicas dentro dos vârios exercícios e valorizo mu'rto, no final

disso, como exemplo digo: olha nesta componente crítica tiveste menos, mais ou

menos ou mais, de acordo com os critérios que estabeleci em termos do que é que

isto quereria dizer e pergunto quem é que não concorda com aquilo. (Ant, ECEF,

837-847)

Remeteu assim a sua apreciagão para critérios gerais associados aos

elementos críticos das prôprias tarefas ou aos objectivos mínimos da disciplina,

denunciando a utilizagão de referenciais normativos no seu juízo sobre os

resultados dos alunos.

Uma particularidade da sua retôrica em relagão a este assunto foi a

valorizagão que realizou da participagão dos alunos na sua prôpria avaliagão,

através da qual esperava estimular um efeito de responsabilizagão dos alunos

na utilizagão de uma apreciagão crítica sobre os seus prôprios resultados na

disciplina. Para o ilustrar, referiu-se å importância que conferia â interpelagão

que realizavam ao professor, nomeadamente quando era uma intervengão em

que os alunos revelavam o cuidado de fundamentar a apreciagão:

...também dou valor a alunos que têm capacidade de dizer "não, não concordo

com isto, por isto, por isto e por isto ... e vou provar que não concordo com isto", e

vai tentar, e se não conseguiu fica com a nota que estava, mas ainda bem que

discordou, porque acho que um dos valores em termos de at'rtudes que neste

momento se regista mu'rto é uma incapacidade das pessoas saberem pôr em

causa o que Ihes é dado, mas pôr em causa racionalmente, ou seja, não é pôr em

causa por pôr em causa, mas pôr em causa tendo razôes para isso, ou pensando

que tem razôes para isso. Acho que é muito imporíante essa capacidade de estar,

portanto, não ficar totalmente satisfeito com o que foi veiculado. Isso depois

reflecte-se um bocado na paríe motora, surgem miúdos que aparecem a ter

dúvidas: "então porque é que isto se faz assim e não se faz assim?". Gosto

claramente de alunos desafiantes, porque são alunos que tendem a procurar

alguma coisa mais além, tendem a procurar valorízar-se a eles prôprios, tendem a
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pôr questôes e ãs vezes eu não sei, e se não sei,
vou ver, e obrigam-me também a

mim a reformular e a crescer um bocado também.(Ant, ECEF, 875-904)

Ideias com que voltou a testemunhar o valor que atribuía a uma participagão

crítica, consciente e responsável dos alunos.

Outro contributo importante da participagão dos alunos foi relacionado com

o seu empenhamento na aprendizagem, a qual deveria passar pela

compreensão e aceitagão do clima de trabalho da aula:

...acima de tudo, primeiro em termos de paríicipaqão no príncípio gosto que eles

... que haja uma certa calma no princípio em termos de funcionamento, uma

maneira de estar calma em que eles percebem (...) Para que eles percebam para

que haja um certo clima de aprendizagem no inicio, portanto, eu acho que passa

um bocado também por fases ao longo do ano, e no princípio eu gosto que haja

uma certa calma, por forma a que eles consigam perceber que estamos em

ambiente de trabalho, o que não implica que depois mais tarde não se consiga dar

uma outra maneira de estarna aula. (Ant, ECEF, 791-805)

Esta era uma preocupagão que deveria exercer-se sobretudo nos períodos

iniciais do ano lectivo e funcionar como condigão necessária å valorizagão de

qualquer outra forma de participagão dos alunos. Uma passagem em que

Antônio testemunhou a ideia de uma construgão progressiva das condigôes de

promogão do sucesso dos alunos.

3.2.4.2 Aspectos Gerais da Intervencão Pedagôgica Mais Valorizados

Na referência âs características que mais valorizava na prática de ensino,

Antônio aludiu ao valor de duas temáticas: a estruturagão dos conteúdos e a

gestão da actividade. Em ambos os casos, as apreciagôes realizadas tomaram

por referência o seu interesse pessoal na recolha de solugôes para melhorar a

sua prática de ensino.

Em relagão ao primeiro aspecto, denunciou, uma vez mais, a importância

que atribuía âs solugôes de organizagão dos conteúdos utilizadas pelos

professores, nomeadamente nas actividades em que normalmente sentia mais

dificuldade:

... algumas coisas em termos técnicos, por exemplo de algumas modalidades que
eu sou capaz de ter mais difículdade e alguns pormenorzinhos ( ) (Ant ECEF

988-993)

Uma referência que ocorreu em coerência com os vários momentos em que

teve oportunidade de sublinhar o conhecimento pedagôgico de conteúdo ou a
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competência no planeamento das actividades procurando solugôes ajustadas a

diferentes contextos de intervengão, como aspectos decisivos na qualificagão

da intervengão do professor.

Em relagão ao segundo aspecto, sublinhou o valor que atribuía å utilizagão

de formas de organizagão que o pudessem ajudar a aumentar o tempo de

prática dos alunos:

... o tempo potencial de aprendizagem se quisermos assim ir, para usar o termo

técnico, e âs vezes noto que hã professores que conseguem aproveitar melhor o

tempo total da aula do que eu, e âs vezes vejo-os...tento procurar formas de

organizaqão que eles aproveitam fazer, de maneira a tentar ir buscar ideias para

que eu possa também fazer isso. (Ant, ECEF, 972-980)

Através da mengão ao tempo potencial de aprendizagem, Antônio reflectiu a

responsabilidade que atribuía ao professor no incremento das oportunidades

de aprendizagem fundadas na conciliagão entre a dimensão quantitativa e

qualitativa da actividade dos alunos na aula.

3.2.5 Percepgão sobre as Características da Eficácia do Ensino por

Dimensão de Intervengão Pedagôgica

A perspectiva de Antônio sobre a qualidade do ensino nas quatro fungôes

da intervengão pedagôgica é ilustrada no Quadro 55.

Quadro 55 • Categorias de classificagão da ĩntervengão dos "bons" professores nas quatro
dimensôes da intervengão pedagôgica, segundo Antonio

Clima Instrucão Organizacão Disciplina

Relacão

alunos/professor

Informacão Gestão do tempo

Gestão dos alunos

Promocão

Relagão
alunos/matéria

Relagão alunos

Entre si

Como se observa, na área da instrugão, a atengão de Antônio concentrou-

se sobre as características da informagão inicial proporcionada. A preparagão

dos alunos para a utilizagão de uma linguagem mais sucinta com recurso â

nomenclatura, ou å utilizagão da imagem para facilitar a compreensão da
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informagão e reduzir o tempo passado em explicagôes na aula foram aspectos

que sublinhou como importantes para qualificar esta tarefa de ensino:

...em termos gráfícos (...) aquelas plaquetas que dá para apagar, que são

fabulosas em termos de apreensão dos exercícios, mas que ainda hoje estou â

espera. Acho que sô isso poupa-me metade da informaqão inicial, que tem a ver

com essa coisa, eujá expliquei como é que são os símbolos e tal e agorajá sabem

o que é têm de fazer. E ainda mais se eu acrescento com a nomenclatura, dois

contra um e tal, eles percebem o que vão fazer a seguir. (Ant, ECEF, 1358-1370)

Outro aspecto que considerou importante foi o critério de distribuigão da

informagão ao longo da aula, associando-o â garantia de um nível de

motivagão elevado na aprendizagem. Reconhecendo que os alunos não

gostam de períodos longos de paragem das actividades, Antônio referiu a

necessidade de o professor ser capaz de seleccionar para a informagão inicial

toda aquela que pudesse ser compreendida pelos alunos, considerando no

entanto, que uma informagão extensa dificilmente seria memorizada. Para

resolver este dilema, Antônio sugeriu que os professores se preocupassem

com a análise do impacto que a informagão que proporcionavam ia tendo nos

alunos, assumindo a disponibilidade para alterar os seus modos de

intervengão quando necessário:

... lá voltamos outra vez â flexibilidade ...isto também é imporíante o professor ter a

percepqão de ver que os alunos estão quase a desligar em termos de atenqão e de

perceber o que o professor está a dizer. E se calhar é esse o momento em que
tem que ser planeado antes, naturalmente, mas se tiver que ser adaptado na

altura e deixar outra coisas para a informaqão mesmo antes do exercício, se calhar
é o correcto... (Ant, ECEF, 1440-1449)

O recurso a uma linguagem clara na informagão e a flexibilidade do

professor na gestão da relagão entre a quantidade da informagão e a sua

qualidade, acautelando o seu impacto junto dos alunos, constituíram para ele

os pontos mais importantes da eficácia da instrugão.

Em termos da organizagão da aula, Antônio sublinhou a necessidade de

garantir uma prática empenhada dos alunos, sobretudo a partir da manutengão

dos níveis de motivagão dos alunos. A questão da gestão do tempo foi também

levantada. Neste caso, referiu-se â importância de proceder com rapidez quer

na informagão inicial, quer na gestão das rotinas da aula:

...conseguir ser sucinto na informaqão inicial, fazer umas boas transiqôes de
organizaqão podem ser fundamentais, porque como temos tão pouco tempo de
aulas ... eu pelo menos noto que tenho tão pouco tempo de aulas, que nas aulas
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em que consigo, realmente, fazer uma boa informaqão inicial e rápida e fazer uma
boa transiqão, em que consigo organizar aquilo rapidamente e eles conseguem

perceber a organizaqão, tenho uma aula. Nas aulas em que consigo aumentar o

tempo potencial de aprendizagem, poríanto isto aumentando também o tempo de

exercício, naturalmente antes, através do aumento do tempo de exercício consigo
que os alunos aprendam mais e poríanto acabo por valorizar um bocado esse

ponto. (Ant, ECEF, 1144-1162)

A este conjunto de sugestôes associou, novamente, o cuidado de

salvaguardar o tempo potencial de aprendizagem dos alunos.

Em ambos as referências - na gestão do tempo e gestão dos alunos -

Antônio focou as relagôes entre os procedimentos organizativos e outras

dimensôes da intervengão pedagôgica, particularmente com a instrugão (e.g.,

oportunidades de aprendizagem) e o clima (e.g., motivagão dos alunos para a

actividade).

Em relagão a esta última, e baseando-se na sua experiência pessoal,

mencionou a importância de assumir uma compreensão integrada das suas

diferentes prioridades. Na sua opinião, a questão central do clima relacional na

aula era a relagão entre o aluno e a matéria, constituindo esta relagão um

requisito essencial para garantir o envolvimento do aluno na actividade da

aula:

...em termos de clima ... acima de tudo há uma coisa que eu acho que é importante

que é, hâ professores que tendem a pensar no clima como uma empatia entre o

professor e o aluno, quando não acho que seja totalmente isso o mais relevante, o

mais relevante será no geral, serã a empatia entre o aluno e tarefa em si, ou seja,
entre o que estâ a fazer e ele prôprio... (Ant, ECEF, 1242-1251)

Assim, a relagão professor-aluno, sendo importante, deveria ser colocada na

dependência da conquista da adesão dos alunos âs tarefas propostas para a

aula, nomeadamente como reforgo a um clima positivo de aula já instalado. Da

mesma maneira, a promogão da relagão dos alunos entre si, deveria ser um

objectivo do professor, desde que associado âs tarefas de aprendizagem:

...identificados com a tarefa, sentem-se identificados ãs vezes com o professor

porque se calhar Ihes bate palmas quando fazem bem e a certa altura está a turma

toda a bater palmas quando hâ uma jogada bonita no jogo. Quer dizer, é um

bocado tentar que se crie ali um clima grande, um clima bom, e acho que nesse

ponto consigo. Quando, depois de passar aquela fase inicial e tal, quando tenho

uma turma que, realmente, já conquistei, consigo potenciar mu'rto a aprendizagem

dessa forma (...) (Ant, ECEF, 1195-1207)
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Desta forma, observámos uma vez mais a preocupagão de Antônio com

uma análise relacionada das diferentes áreas de intervengão pedagôgica,

valorizando o enfoque na qualidade da aprendizagem
dos alunos.

No domínio da disciplina, a sua prioridade recaiu sobre as medidas de

prevengão focando aí a formulagão das regras. A preocupagão do professor

na sua adaptagão aos alunos e na explicagão das suas razôes foram os

principais aspectos a que atribuiu uma gestão eficaz da disciplina:

se explicarmos porque é que tem de ser assim, acho que a maioria dos alunos

aceitam e consegue-se ter uma disciplina impecável que dá para partir depois para

outro tipo de coisas. (Ant, ECEF, 1077-1 082)

A sua preocupagão recaiu principalmente sobre a compreensão que os

alunos deveriam realizar das regras de funcionamento, reflectindo a ideia de

que este seria um caminho essencial a prosseguir para obter a aceitagão e

colaboragão dos alunos nas tarefas da aula.

3.2.6 Percepcão sobre a Eficácia Geral do Ensino

No Quadro 56 sintetizamos as respostas de Antônio aos itens utilizados

como indicadores da percepgão sobre a eficácia geral do ensino. O índice

obtido a partir do conjunto dos valores dos itens (3,2) situa a sua resposta

abaixo do valor médio obtido na fase extensiva do estudo (3,7± 0,7), indicando

que Antonio se apresentou como um dos professores mais crentes na eficácia

do ensino.

Quadro 56 - Percepgão sobre efícácia geral do ensino do Antônio

2. 0 tempo passado nas minhas aulas tem pouca influência nos alunos quando comparado com

a infiuência que recebem do ambiente de casa 1 2 (S 4 5 6

4. Aquilo que um aluno pode vir a aprender está, em primeiro lugar, relacionado com o nivel

1 K2;

v »

3 4 5 6

6. Se os alunos nåo são disciplinados em casa, dificilmente aceitarão sê-lo nas

1 2 (3 4 5 6

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 conseque vir a aprender 1 W 3 4 5 6

23. Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu poderia fazer mais por

1 ? 3 4 5 , 6

30. Até um bom professor pode não conseguir que muitos alunos obtenham bons

1 2 sâ) 4 5 6

(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4 - Concordo mais do que discordo;
5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

O facto deste resultado não ter assumido um valor mais positivo ficou a

dever-se sobretudo â resposta no item 23 que implicava a apreciagão das

vantagens de uma atitude educativa mais positiva do ambiente familiar para os
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objectivos da actividade de ensino, sendo que os restantes itens foram

apreciados num sentido bastante mais favorável ao ensino.

Foi na apreciagão deste item que Antônio centrou as suas resposta na

entrevista realizada para a confirmagão destes resultados. Durante a mesma,

acentuou algum cepticismo em relagão ao poder do ensino face ås influências

que os alunos recebem do seu meio familiar. Sem que tenha depreciado o

efeito do ensino nas aprendizagens dos alunos, considerou que a família

exercia um poder elevado na formagão dos alunos:

Digamos que o ensino, em relaqão aos seus objectivos tem muito...em relaqão ao

que se propôe fazer, tem muita capacidade de o fazer. Mas quando se compara

com a família, hâ momentos, é um bocado por momentos, hâ momentos em que

âs vezes é difícil. E é por isso que eu digo que, para mim, se os pais fizerem mais

pelos filhos, nôs podemos fazer mais por eles. Porque, acho que a família

influencia (...) directamente. O que não implica que o nosso papel seja diminuído,

implica sim , que papel da família também é mu'rto...também é de mu'rta influência

(Ant. EC, 269-284)

Um poder que nalguns casos assumia repercussôes mais negativas que

positivas, porque a sociedade desvalorizava cada vez mais o papel da família

e, nesse sentido, desresponsabiliza os pais relativamente ao investimento

educativo que têm que realizar nos filhos. Uma situagão que não é

acompanhada pelo reforgo dos meios que a escola poderia ter para fazer face

a esta evolugão. Segundo Antônio, esta circunstância gera dúvidas em relagão

â responsabilidade de cada um dos dois espagos de socializagão, permitindo

que a família possa até desvalorizar o papel da escola e do professor,

inviabilizando a sua influência:

E aliâs, o problema, para mim principal, a nível da sociedade, é exactamente o

facto de se desvalorizar cada vez mais o papel da família, de se desresponsabilizar
um bocado os pais face â educaqão dos filhos, mas ao mesmo tempo, não

proporcionar ao ensino, instrumentos que possam...que possam colmatar essa

falta, porque desresponsabiliza-se os pais por um lado, mas também não se dá

instrumentos aos professores para conseguir colmatar isso e cria-se aqui uma

situaqão dúbia, em que têm que ser os pais a assegurar certo tipo de coisas que
não asseguram, mas também, depois, não se dâ espaqo, realmente para o ensino

o fazer (...) Se a família não der espaqo de intervenqão aos professores, é mu'rto

difícil o professor conseguir dar a volta, a não ser que ponha o aluno perte'rtamente

do seu ladojâ partida. Se não tiver a possibilidade sequer de intervir, é difícil que a

intervenqão tenha resultado, porque ele não pode intervir (...) (Ant, EC, 296-324)

Antônio acreditava no entanto que, estando os alunos "presentes na aula", o

papel do professor pode ser profícuo, mesmo em circunstâncias em que a
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família procurasse contrariar o sentido da sua influência. Para o ilustrar,

exemplificou um caso passado com aluno da turma que acompanhámos:

Por exemplo, se calhar com o E.(...) ele também em casa tinha, tinha pais que se

calhar também não se importavam, ou não se importariam muito (...) se ele mais

tarde ou daqui a uns tempos, metesse um atestado médico e não quisesse

aparecer. E realmente acho que consegui dar a volta em relaqão a isso. Mas é

preciso que... que tenha esse espaqo (...) de maneira a conseguir dar a volta aos

miúdos. Pode ser mesmo difícil e condicionante, em certos casos, dar a volta

miúdos destes. (Ant, EC, 357-372)

Apesar de ter acentuado as suas reservas em relagão å eficácia do ensino

face â resposta inicial ao questionário, Antônio salvaguardou algum optimismo

em relagão â possibilidade da escola e do ensino poderem aumentar a sua

influência sobre as aprendizagens dos alunos, desde que fossem satisfeitas

algumas condigôes para o efeito.

4. ClRCUNSTÂNCIAS Particulares da Actividade de Ensino do

Antônio

4.1 O Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo: objectivos

pedagôgicos gerais, condigôes de realizagão e

conhecimento dos alunos

Os objectivos gerais estabelecidos por Antônio foram referenciados ao

programa que o grupo de disciplina na escola tinha estabelecido para os

diferentes anos de escolaridade. Um programa adaptado das indicagôes

oficiais e mais reduzido. Revelando alguma dificuldade em especificar as

orientagôes gerais para a turma, acentuou novamente a ideia da elevada

heterogeneidade dos alunos, justificando que este facto tinha implicado que os

objectivos do plano de turma assumissem um nível de diferenciagão elevado

em relagão aos objectivos estabelecidos para a generalidade dos alunos

daquele ano de escolaridade. Neste sentido, indicou as prioridades gerais que

considerava mais importantes para os domínios socio-afectivo e motor.

No primeiro caso, procurava que os alunos viessem a manifestar dois tipos

de efeitos. Na aula, manifestassem a compreensão de que se integravam

numa actividade orientada para a aprendizagem - num ambiente de trabalho -

e que, sendo importante, o divertimento que procuravam na aula apenas

poderia ser encontrado na sequência do seu empenhamento nesse trabalho.
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Esperava também que através das aulas os alunos adquirissem algumas

competências relacionais, como a capacidade de respeito pelo o outro e pela

salvaguarda das regras de um colectivo, nomeadamente, quando é que tinham

que se submeter a elas e quando é que podiam dar azo å sua agenda social:

...istojuntamente com a capacidade de perceberem que têm que ter respeito em

relaqão ao professor e que têm que ter respeito em relaqão aos colegas, têm que
saber estar numa aula e têm que saber quando é que podem falar e quando é que
não podem falar e têm que saber que há momentos em que têm de ouvir e que há
outros momentos em que, se isso não prejudicar o andamento da aula, podem
estar períeitamente â vontade, desde que, quando for ... porexemplo, nos tempos
de espera, podem estar períeitamente a vontade a falar com o colega e na

brincadeira até, se isso for o caso, desde o momento em que tiverem que entrar
em exercício, entra, realmente em exercício e os colegas não tenham de esperar.

(Ant, EP1, 104-121)

No domínio motor foram quatro as orientagôes que Antônio privilegiou: o

conhecimento do que chamou os princípios gerais dos jogos, a autonomia na

orientagão da prática de actividade física, a possibilidade de os alunos

aprofundarem a sua integragão social e cultural a partir da participagão na

actividade física e a aquisigão de estilos de vida activa.

Na apreciagão das condigôes de realizagão destes objectivos, Antônio

queixou-se fundamentalmente do espago. A ausência de um espago interior

constituía a sua principal preocupagão. Nestas condigôes, o planeamento da

actividade ficava sujeito â variagão das condigôes climatéricas. Temia pela

possibilidade de assegurar a regularidade da formagão dos alunos:

...não serâ propriamente espaqo, mas o tempo de actividade, ou seja, o n.° de

aulas que nôs conseguimos, realmente, ter durante o ano inteiro e que
condicionam claramente o tempo total em que os miúdos estão em actividade.

Temos muitas aulas que perdemos com a chuva (Ant, EP1, 287-293)

Outra condicionante referia-se å exiguidade de um espago que, a ser

partilhado com outro colega, não Ihe permitia assegurar o envolvimento de

todos os alunos em prática simultânea, sobretudo em situagôes de aplicagão

da aprendizagem em jogo. A degradagão do espago também não Ihe permitia

um desenvolvimento integral dos programas de algumas actividade como os

langamentos e saltos no atletismo. Afirmou igualmente que seria vantajoso

poder contar com um quadro para registar algumas informagôes gráficas a

fornecer aos alunos. As restantes condigôes foram consideradas normais e

favoráveis ao desenvolvimento da actividade.
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Quando o questionámos sobre a expectativa que tinha acerca do nível de

realizagão dos objectivos gerais da disciplina pelos alunos, Antônio foi

cauteloso. Reconhecendo o efeito das expectativas sobre o comportamento de

ensino, argumentou que, face â heterogeneidade da turma, a margem de

resposta esperada dos alunos tinha que ser ampla, de forma a salvaguardar

que todos os alunos pudessem beneficiar da aprendizagem na disciplina.

Refutava a tendência para nivelar por baixo as expectativas face â

aprendizagem dos alunos:

nôs temos a tendência um bocado de nivelar por baixo e as nossas expectativas
são um bocado ... tentamos fazer as nossas expectativas um bocado por baixo

para que todos consigam entrar dentro das nossas expectativas, digamos assim.

Acho que acima de tudo devemos ter, se calhar, a capacidade de, em vez de críar

um nível de expectativas, ter um bocado de flexibilidade, de maneira a alargar a

banda das expectativas de maneira a que o aluno que estâ melhor, que está mais

avanqado que outro possa ter a capacidade e possa ter situaqôes que sejam
estimulantes para, para que ele possa aprender também.(Ant, EP1, 192-206)

Desta forma, Antônio revelou uma percepgão genérica sobre os objectivos

a realizar no âmbito da disciplina, ao que associou uma cautelosa referência ås

expectativas sobre a sua realizagão.

4.2 Características do Conhecimento e Acgão de Antônio

Relativas â Prática de Ensino

Nos pontos que se seguem expôem-se os resultados do acompanhamento

da actividade de ensino de Antônio nas duas unidades temáticas em relagão:

ao seu conhecimento pedagôgico de conteúdo; ao seu sentimento de auto-

eficácia específica; ao seu conhecimento pedagôgico; e â qualidade do seu

ensino.

4.2.1 O Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo nas Actividades

Acompanhadas

Nas explicitagão das suas opgôes para a organizagão das unidades de

ensino, Antônio revelou-se mais específico e determinado do que nas

referências ås opgôes gerais para o ano de escolaridade.
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4.2.1.1 OpcOes Curriculares de AntOnio para a Unidade de Ensino do

Atletismo

Numa clara alusão ao valor dos programas como reguladores das

experiências curriculares dos alunos na disciplina, Antônio sublinhou a

importância de recorrer âs actividades aí referenciadas para garantir a

uniformizagão do currículo em termos nacionais, nomeadamente a sua

articulagão vertical. Sendo o atletismo uma das actividades previstas nos

programas e, não obstante as limitagôes técnicas que reconheceu ter em

relagão ao ensino da actividade e as dificuldades colocadas pela escassez de

recursos, Antônio encontrou naquele argumento uma das justificagôes para a

integragão da actividade no plano anual da turma.

Num segundo argumento, o professor mencionou as potencialidades

oferecidas pela actividade para a aprendizagem de processos de controlo da

promogão e manutengão da condigão física. Reconhecendo que não tinha

condigôes de realizar um trabalho efectivo no âmbito do desenvolvimento das

capacidades físicas ao longo do ano lectivo, encontrava nesta actividade uma

oportunidade para tratar com os seus alunos algumas informagôes

relacionadas com o desenvolvimento das capacidades físicas.

Na referência aos objectivos específicos para esta unidade de ensino,

Antônio comegou por referir que ainda não detinha um conhecimento claro

sobre o nível de capacidade dos alunos, porque ainda não tinha realizado a

avaliagão inicial. Nesse sentido, as decisôes assumidas baseavam-se na sua

experiência acerca do que os alunos deste nível de escolaridade eram capazes

de realizar na actividade. A contingência dos espagos, nomeadamente pela

forma como inviabilizavam a possibilidade de ensinar conteúdos importantes

desta actividade, foi um dos factores limitadores da escolha das aprendizagens

a realizar, que circunscreveu â "disciplina" das corridas.

A "partida alta", as "estafetas" e a aprendizagem do controlo de esforgo

aerôbio constituíram os três blocos de temas que enunciou para ilustrar os

objectivos da unidade de ensino. Mencionando-os de uma forma geral, não se

referiu aos comportamentos e critérios de êxito que pretendia concretizar.
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Apesar de se ter referenciado aos programas como uma das justificagôes

para a escolha da actividade, Antônio confessou ter dado primazia â utilizagão

dos manuais escolares (que supunha terem sido baseados naqueles) para a

determinagão destes objectivos, procurando ajustar as indicagôes aí

encontradas ås condigôes de trabalho que a escola oferecia. O recurso aos

manuais foi justificado pela necessidade de superar algumas insuficiências de

conhecimento sobre as progressôes de aprendizagem nas aprendizagens,

auxílio que considerava não encontrar nos programas.

Eram objectivos estabelecidos de forma geral, para todos os alunos da

turma, que esperaria diferenciar apenas depois da avaliagão inicial realizada

nas primeiras aulas da unidade de ensino.

Para o ensino desta actividade, Antônio previu utilizar doze tempos lectivos,

dois dos quais dedicados a informagão teôrica sobre a actividade. No

comentário a esta estimativa, o professor referiu várias vezes a eventualidade

desta calendarizagão poder ser condicionada pelas circunstância climatéricas

que se viessem a verificar. Dependendo dessas condigôes, previa que as aulas

teôricas, apesar de terem sido previstas para o início da unidade temática,

viessem a ser utilizadas como um mecanismo de recurso para superar as

eventuais dificuldades criadas.

Foi com uma elevada pormenorizagão dos conteúdos referentes a cada um

dos blocos temáticos que caracterizou o trabalho que previa realizar ao longo

da unidade. Esta seria iniciada pelo tratamento da temática do controlo de

esforgo aerôbio, onde a vivência de situagôes de corrida contínua associadas

â utilizagão da medigão da frequência cardíaca, repouso activo e passivo

constituiriam as principais preocupagôes. Depois seguir-se-ia um conjunto de

aulas dedicadas å aprendizagem da partida aula, focando sobretudo os

aspectos técnicos das suas diferentes variantes e a velocidade de reacgão dos

alunos a diferentes características de estímulos. Finalmente, Antônio

concentrar-se-ia nas estafetas, iniciando o trabalho pela aprendizagem da

transmissão do testemunho, passando depois â sua aplicagão em situagão de

corrida.
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Ao longo do seu testemunho, Antônio foi indicando várias alternativas de

trabalho, em fungão da resposta de aprendizagem que fosse encontrando nos

alunos e de vários cenários de condigôes físicas para a realizagão do trabalho.

Para a argumentagão da sequência dada aos conteúdos, recorreu a

justificagôes técnicas de precedência das aprendizagens (e.g., a partida seria

um pré-requisito â aprendizagem das corridas de estafetas).

Entre os diferentes elementos da matéria, a transmissão do testemunho,

nas estafetas, foi considerado o aspecto mais crítico das aprendizagens

previstas, o que justificou com argumentos relacionados com a complexidade

da aprendizagem do gesto, nomeadamente com as exigências ao nível da

coordenagão do gesto em situagão de corrida.

As estruturas organizativas que indicou privilegiar, foram a actividade

massiva simultânea e a actividade massiva altemada, nomeadamente a

utilizagão de "vagas", recorrendo para este efeito â formagão de grupos. Neste

último caso, previa variar a homogeneidade dos grupos em fungão das

características do trabalho a realizar (e.g., formagão de pares homogéneos

para jogos de perseguigão na aprendizagem da partida; e formagão de grupos

heterogéneos para as corridas de estafetas). De acordo com este critério a

formagão dos grupos seria remetida para responsabilidade dos alunos.

Referindo-se ås estratégias de ensino que iria privilegiar, Antônio previu a

adopgão de um modelo comum para todas as aulas baseado no estilo de

ensino por tarefa e admitiu a possibilidade de utilizar algumas situagôes

informais de avaliagão recíproca, sobretudo em situagôes de trabalho de

grupo. O professor referiu ainda tencionar preservar os momentos de

informagão inicial e de avaliagão final da aula como etapas decisivas do

controlo do nível de compreensão dos alunos em relagão âs actividades da

aula.

Reconhecendo a dificuldade em construir um sistema objectivo de

avaliagão, Antônio referiu privilegiar dois momentos essenciais para esta

actividade de ensino. A avaliagão inicial seria realizada sem recurso a qualquer

tipo de instrumento específico, e consistiria no despiste dos casos críticos da

turma em relagão aos três blocos temáticos para a determinagão do grau de
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discrepância dos níveis de aprendizagem dos alunos. O projecto de avaliagão

final consistiria numa análise formal das aquisigôes realizadas pelos alunos,

realizada em dois momentos distintos, ao longo da unidade temática, para o

que o professor tinha desenvolvido uma grelha de observagão. Esta avaliagão

seria ainda apoiada por um registo da evolugão dos alunos ao longo das aulas,

também ele realizado com recursos a uma grelha de observagão.

No seu testemunho sobre o planeamento do atletismo, Antônio revelou-se

pouco específico na determinagão das suas opgôes sobre os objectivos de

aprendizagem, ao contrário da definigão da estruturagão dos conteúdos onde

manifestou um elevado detalhe de descrigão. Nesta últimas recorreu sobretudo

ao apoio de manuais de aprendizagem como estratégia para superar o seu

nível de conhecimento pedagôgico de conteúdo. Acerca desta temática

transpareceu uma preocupagão permanente com a possibilidade de ter que

ajustar as suas opgôes âs contingências das condigôes lectivas em que ia

trabalhar.

4.2.1.2 Diferencas e Identidades das OpcOes Curriculares deAntOnio para

a Unidade de Ensino deBasquetebol

Para justificar a escolha da actividade de basquetebol como conteúdo do

plano anual da turma, Antônio aduziu quatro argumentos: a sua inclusão no

plano anual da escola, a adequagão dos recursos ao ensino-aprendizagem da

actividade, a sua tradigão no âmbito do ensino das actividades físicas em

educagão física e o seu impacto ao nível da formagão social dos alunos.

Antes de se referir aos objectivos propostos para esta unidade, Antônio

acentuou que ia implementar, pela primeira vez, um conjunto de orientagôes

sobre a aprendizagem da actividade que tinha recebido numa acgão de

formagão recente e que eram distintas daquelas que habitualmente seguia.

Neste preâmbulo o professor denunciava uma disponibilidade para o risco e

inovagão que não tinha demonstrado quando sustentou as suas opgôes para o

atletismo. Na apresentagão dos objectivos também foi mais específico do que

naquela unidade de ensino, ilustrando as nogôes tácticas e os aspectos

técnicos que iria privilegiar com grande pormenor e justificando-os com recurso

ao conhecimento sobre a metodologia de ensino do jogo. A aquisigão de
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comportamentos tácticos em jogo (e.g., comportamento do atacante com e

sem bola) para a organizagão do ataque e a aprendizagem do langamento na

passada foram as áreas de concretizagão privilegiadas para esta unidade de

ensino. No primeiro caso, Antonio assumiu que o ataque era o elemento crítico

da formagão táctica no jogo desejando que, compreendendo e utilizando os

princípios fundamentais das várias acgôes que Ihe eram inerentes (e.g., acgão

do atacante com e sem bola), os alunos ultrapassassem a fase jogo anárquico

em que ainda se encontravam. Esperava também conseguir que estes

contextualizassem a utilizagão de algumas habilidades técnicas que já

dominavam (e.g., recepgão, passe, drible e langamento parado).

Ao contrário do que acontecera em relagão ao atletismo, as decisôes em

relagão aos objectivos de táctica do basquetebol foram tomadas com base

numa observagão que o professor tinha tido ocasião de fazer num momento

anterior â nossa conversa, o que também Ihe tinha permitido confirmar que os

alunos da turma, â excepgão de um, revelavam o mesmo nível de dificuldades.

Quanto ao langamento na passada essa observagão não tinha sido possível,

mas Antônio suspeitava que nessa área fosse maior a heterogeneidade na

turma. Reservava contudo a sua apreciagão para um período posterior â

avaliagão inicial.

A escolha dos objectivos específicos, uma vez mais, não foi directamente

referenciada aos programas oficiais da disciplina. Para o justificar, Antônio

referiu que considerava que estes materiais apontavam para objectivos

complexos e muito exigentes face â realidade das capacidades que os alunos

do 9° ano habitualmente demonstravam no basquetebol. Nesta apreciagão, e

ao contrário do atletismo, o professor manifestou um conhecimento e

autonomia de discussão da proposta pedagôgica do programa, argumentando

a necessidade de simplificar os desafios a colocar â sua turma.

Para esta unidade de ensino Antônio previu oito aulas, opgão a que foi

condicionado por ter perdido várias aulas em unidades de ensino anteriores

(devido ao mau tempo) e por limitagôes associadas ao plano de rotagão de

instalagôes. Para a disposigão dos conteúdos ao longo das aulas não foi

prevista nenhuma organizagão particular como havia acontecido no atletismo.
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Antônio preferiu deixar em aberto a possibilidade de decidir sobre a realizagão

simultânea ou separada do trabalho técnico e táctico para o decurso da

unidade de ensino. O jogo formal (5X5) era o momento que considerava poder

vir a ser mais crítico em todo o trabalho projectado, no sentido que entendia

ser muito difícil conseguir que os alunos escapassem â "tentagão lúdica" desta

forma de actividade para se concentrarem num trabalho de aprendizagem.

Este receio fundava-se no facto de ir privilegiar uma carga razoável de jogo

como estratégia base de formagão. Para este professor, era no jogo que mais

facilmente seria possível significar a importância da aprendizagem dos

princípios de actuagão no ataque. Entendia também que, no ensino do

basquetebol, a formagão técnica deveria ser desencadeada por uma

necessidade de melhoria da qualidade do jogo. Com este argumento, Antônio

revelava uma compreensão do processo de ensino do basquetebol que não

havia denunciado no caso atletismo.

Não tendo previsto uma separagão dos grupos de alunos por níveis de

capacidade, para a aprendizagem do langamento na passada, Antônio

projectou a resolugão de eventuais problemas de heterogeneidade a partir da

estruturagão de tarefas inclusivas, que permitissem que alunos com

capacidades diferentes pudessem vir a desenvolver as tarefas a vários níveis

de complexidade.

Para o trabalho táctico o tipo de organizagão privilegiado foi o jogo e no

trabalho técnico a actividade por grupos/tarefa. Tal como no atletismo, os

grupos seriam constituídos pelos alunos, mantendo a sua composigão até ao

final da unidade de ensino. Dada a dificuldade em poder manter todos os

alunos em actividade durante as aulas (sô contava com quatro tabelas de

basquetebol), Antônio tinha previsto que cada grupo se mantivesse durante um

período das aulas, em regime de rotagão, num trabalho de aperfeigoamento

dos aspectos técnicos da actividade aprendidos em anos anteriores.

Na apreciagão das condigôes lectivas, este professor lamentou, uma vez

mais, não poder contar com um auxílio gráfico para apoio â informagão sobre

as actividades e não poder recorrer a um espago interior, com condigôes

climatéricas e de luminosidade mais confortáveis para as aulas.
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O ensino por comando nas fases iniciais da aula e por tarefa nas fases

principais foram as estratégias de ensino previstas para todas as aulas.

Tal como no caso do atletismo, Antônio projectou realizar dois momentos de

avaliagão. Um inicial, mais informal, orientado para observar os problemas

principais da turma e permitir tomar decisôes de confirmagão ou reajustamento

do planeamento, outro final, objectivo, baseado num momento de avaliagão

formal com um recurso a um protocolo implementado para esse efeito. Para

esta avaliagão, Antônio contava ainda com um conjunto de informagôes

recolhidas com base numa grelha de observagão ao longo das aulas.

Independentemente do seu propôsito, Antônio ressalvou a dificuldade em

poder contar com tempo suficiente para conduzir com rigor o processo formal

da avaliagão final.

As maiores diferengas entre os testemunhos sobre o planeamento das duas

actividades situaram-se ao nível da especificidade e justificagão das decisôes

relacionadas com os objectivos e com a opgôes sobre os conteúdos de

aprendizagem, em ambos os casos mais presente na unidade de ensino de

basquetebol. Nesta actividade, Antônio denunciou uma maior autonomia e

seguranga de decisão.

As maiores identidades encontraram-se no facto de não seguir directamente

os programas oficias da disciplina e nas decisôes sobre as estratégias de

ensino, formagão de grupos e plano de avaliagão propostos. Com maior

incidência no caso de atletismo, o professor considerou ter reduzido as suas

ambigôes para a actividade em virtude das condigôes lectivas de que usufruía.
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4.2.2 O sentimento de Auto-eficácia Específica do Antônio

Antônio foi o professor que expressou um sentimento de auto-eficácia

específica mais elevado em relagão ao conjunto de todas as dimensôes de

intervengão pedagôgica em ambas as unidades de ensino, antes e depois da

sua realizagão.

Iniciando a análise pelos resultados referentes â instrugão na actividade do

atletismo (Quadro 57), verificamos que a experiência vivida teve efeitos

distintos nesta dimensão em fungão do tipo de tarefa considerada. Assim, na

informagão inicial, o sentimento de capacidade do Antônio reduziu-se em

relagão â criagão das condigôes que permitissem que os alunos iniciassem as

tarefas de aprendizagem sem dúvidas sobre o que tinham que realizar; e ao

controlo do tempo despendido neste período (itens 8 e 44). Sobre as restantes

medidas, a confianga na sua capacidade manteve-se relativamente inalterada,

evidenciando um sentimento positivo em todas elas, com particular incidência

na garantia de que os alunos compreendessem a unidade da aula e a relagão

entre a organizagão e as tarefas de aprendizagem (itens 6 e 10).

Embora em relagão â componente de avaliagão final das actividades

Antonio tenha reflectido um sentimento de capacidade globalmente positivo,

observa-se um agravamento da dificuldade sentida na maioria dos itens, ao

longo da unidade de ensino. Este efeito é particularmente crítico em relagão â

sua capacidade de garantir a ligagão entre o trabalho realizado em aulas

contíguas (item 29), aspecto considerado muito difícil de assegurar, depois de

terminada a unidade de ensino. Nos itens referentes âs medidas que permitem

que os alunos terminem a aula com uma imagem sobre como se processa a

sua aprendizagem e recordem os objectivos da sua actividade, houve um

ligeiro agravamento do sentimento de dificuldade. Os aspectos de maior

estabilidade foram associados å capacidade de garantir o conhecimento dos

aspectos críticos da matéria e a interpelagão aos alunos.

Na componente do acompanhamento da prática de aprendizagem dos

alunos, a variagão do sentimento de capacidade de Antonio também foi

reduzida, processando-se de forma mais acentuada em relagão a alguns itens.
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Assim, revelou um aumento do sentimento de capacidade na utilizagão do

questionamento aos alunos e uma redugão em relagão ao acompanhamento

da prática consequente ao feedback pedagôgico.

Apreciando agora os resultados da instrugão no basquetebol verificamos

que o sentimento de auto-eficácia se manteve mais estável do que no

atletismo, entre o início e final das unidades de ensino e que as modificagôes

produzidas se deram todas no sentido da redugão do seu sentimento de

capacidade.

Em relagão â informagão inicial esta redugão sucedeu na utilizagão de

formas de ilustragão das tarefas e aprendizagem. Os restantes itens

mantiveram-se todos dentro do mesmo nível de facilidade, å excepgão do

controlo do tempo desta tarefa de ensino (item 44), em relagão ao qual Antônio

voltou a assinalar a sua maior dificuldade.

Na tarefa de avaliagão final, o sentimento expresso foi globalmente positivo,

com ligeiras variagôes dentro deste nível de capacidade.

No acompanhamento das actividades de aprendizagem, Antônio manteve

um sentimento de capacidade globalmente positivo e muito estável, com

apenas duas variagôes relativas â utilizagão do questionamento (em sentido

inverso âquele que tínhamos observado no atletismo), assumindo um nível

mais elevado no final da unidade de ensino. Comparando o perfil de auto-

eficácia na informagão durante as duas unidades de ensino, verificamos que

esta é muito idêntica em ambas, com um ligeiro agravamento do sentimento de

dificuldade na gestão do tempo e ilustragão visual das tarefas de

aprendizagem no basquetebol; e no controlo da compreensão que os alunos

realizavam da informagão, durante o atletismo. Nas restantes condigôes,

Antônio manteve um sentimento de auto-eficácia estável e elevado, não

apresentando alteragão em nenhuma das quatro aplicagôes. No domínio da

avaliagão final das aulas, a excepgão â estabilidade do sentimento positivo de

Antánio verificou-se no atletismo em relagão â ligagão do trabalho entre aulas.

Todos os restantes aspectos foram assumidos como sendo frequentemente

fáceis ou muito fáceis de levar â prática.
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Quadro 57 - Perfíl de auto-eficácia específíca do Antônio: dimensão instrugão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Basquetebol
Antes Depois Antes Depois

Instrucão:

informacão sobre

as actividades de

aprendizagem

5. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

conhecam os seus pontos mais importantes

2 2 2 2

6. Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam

que as várias fases da aula formam um todo

1 2 2 2

7. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

visualizem as situacôes de aprendizagem a realizar

2 2 2 3

10. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

percebam a relacão entre a organizacão da aula e os

objectivos de aprendizaqem

1 2 2 2

8. Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem

sem dúvidas sobre as actividades a realizar na aula

2 3 2 2

2. Durante o período de apresentacão da matéria, realizar

perguntas aos alunos garantindo a sua participacâo
voluntária.

2 2 1 2

1 . Apresentar a matéria garantindo a atencão dos alunos 2 2 2 2

44. Informar sobre as actividades a realizar na aula

garantindo a minimizacâo do tempo despendido nestes

perlodos

2 3 3 3

Instrucão:

avaliacão final

das actividades

de aprendizagem

29. Realizar a informacão final da aula garantindo a ligacâo
entre o trabalho realizado e aquele que se prevê para as

aulas seguintes

1 4 2 1

36. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos identifiquem os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizagem desenvolvida

2 2 2 2

38. Realizar a informagão final da aula garantindo que os

alunos saiam da aula com a ideia clara dos objectivos que
eram pretendidos

1 2 1 2

39. 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

1 2 2 2

4. Interpelar os alunos no período de avaliacão final da aula

garantindo a sua participacâo

2 2 1 2

Instrucão:

acompanhamento
das actividades

de aprendizagem

3. Solicitar a participacão dos alunos garantindo que

ajudam nas diferentes actividades da aula

1 1 1 1

17. Informar os alunos sobre a fonma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que percebam o

que fazem bem e o que fazem mal

1 2 2 2

18. 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

1 2 2 2

19. Informar os alunos sobre as suas dificuldades na

aprendizagem fazendo-o, individualmente ou em grupo,

consoante a quantidade de alunos com as mesmas

dificuldades

1 2 2 2

20. Informar os alunos sobre a forma como realizam as

suas accôes de aprendizagem de forma a que as

relacionem com os efeitos alcancados

2 2 2 2

21. 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

2 2 2 2

22. Intervir de forma a que, depois de corrigidos, os alunos
não continuem a cometer os erros que Ihes foram

identificados

2 3 2 2

58. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

aprendem coisas importantes para eles
2 2 2 2

24. Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que sejam capazes de identificar,
por eles proprios, aspectos relacionados com a mesma

1 2 2 2

25. Questionar os alunos sobre a actividade de

aprendizagem garantindo que o maior número seja
inquirido no decurso da aula

3 2 2 3

26. Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que cada um tenha o tempo
necessário para responder ås perguntas que Ihe sâo

colocadas

3 2 1 2

42. Intervir garantindo o controlo das várias situacôes que
ocorrem simultaneamente numa aula

2 2 2 2

43. Intervir de forma a garantir um nlvel elevado de

empenhamento dos alunos na realizacão da actividade
2 1 1 1

16. Deslocar-me e posicionar-me garantindo o controlo da

actividade de toda a turma durante a aula
2 2 2 2

(1 = Sempre Fácil; 2 = A rr aior parte das vezes FACIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlC IL; 4 = Sem xe Difidl; X
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No acompanhamento das actividades de aprendizagem durante o ensino do

basquetebol observou-se uma menor variagão do sentimento de capacidade

de Antonio da primeira para a segunda aplicagão. No caso do atletismo essa

variagão deu-se predominantemente no sentido do agravamento da

dificuldade. Verifica-se também que os perfis de auto-eficácia nesta tarefa

foram muito idênticos, com uma pequena diferenga, favorável ao ensino do

basquetebol, no acompanhamento da prática consequente ao feedback, e na

gestão do tempo de resposta nos períodos de questionamento aos alunos.

Deve assinalar-se que, no conjunto das duas actividades, as áreas em que

Antônio manifestou uma confianga mais estável foi na obtengão da cooperagão

dos alunos nas actividades da aula, na utilizagão do feedback descritivo, na

valorizagão das tarefas de aprendizagem junto dos alunos e no controlo da

actividade da aula (controlo dos acontecimentos simultâneos e do colectivo

dos alunos na aula).

Em relagão å organizagão (Quadro 58) Antônio manifestou também um

sentimento de capacidade bastante positivo, porém com diferengas mais

acentuadas entre as duas actividades.

Quadro 58 - Perfíl de auto-eficácia específíca do Antánio : dimensão organizagão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Basquetebol
Antes Depois Antes Depois

Organizacão:

alunos

15. Organizar os alunos garantindo que as mudancas de

actividade ou de tarefas de aprendizagem sejam realizadas

rapidamente

3 3 2 3

30. Organizar a turma garantindo uma reuniâo rápida dos

alunos quando necessário
3 3 2 3

32. Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem å

aula å hora combinada

1 1 1 1

34. Gerir a turma garantindo a sua atencão para iniciar os

periodos de instrucão, reuniåo e mudancas de actividade

no decurso da aula

3 2 2 2

35. Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de

qrupos de trabalho

3 3 2 3

37. Intervir garantindo que os alunos se sintam

reconhecidos pela forma adequada como realizam as

tarefas de orqanizagâo

2 2 1 2

14. Intervir de forma a evitar situacôes de risco no

desempenho das tarefas de aprendizagem pelos alunos
1 1 2 2

59. Informar os alunos sobre a maneira como estão a

realizar os exercicios de aprendizagem garantindo a

manutencâo do ritmo da actividade

2 1 2 2

Organizacão:

espacos e

equipamentos

12. Organizar a aula garantindo uma rápida montagem ou

desmontaqem do material pelos alunos
3 1 1 1

13. Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e

desmontaqem de material pelos alunos
1 2 1 2

Organizacão:

tempo

33. Intervir de fonma a garantir um registo de presencas

rápido

3 2 2 2

27. Organizar as actividades da aula garantindo a

maximizacão do tempo em que os alunos estão em prática

de aprendizagem

2 3 2 3

Í1 = Sempre Fácil; 2
= A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)
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No caso do atletismo as suas maiores dificuldades residiram na gestão do

tempo de aula e na rapidez empregue na realizagão das várias rotinas

organizativas da aula (transigão, reunião dos alunos e formagão
de grupos). A

prevengão dos riscos da actividade e a chegada atempada dos alunos â aula

foram as áreas de mais fácil realizagão. A sua percepgão de capacidade

mostrou-se mais variável, no sentido de uma maior facilidade, nos casos da

gestão da atengão da turma para as tarefas organizativas; rapidez da gestão

do material; e na realizagão do registo de presengas na aula. Aquela

percepgão sô se tornou mais negativa no caso de aumento do tempo de

prática.

No basquetebol, Antônio apreciou de forma mais positiva e estável as suas

acgôes de organizagão, acusando, todavia, um sentimento de maior

dificuldade na fase pôs unidade de ensino, principalmente em relagão ao

tempo despendido na gestão das rotinas e na garantia do tempo de prática. Na

implementagão das restantes condigôes a sua percepgão de eficácia foi

elevada e mais estável, com apenas ligeiras variagôes quanto â frequência

com que foram percepcionadas como fáceis.

Comparando as duas actividades, verificamos que o nível de auto-eficácia

de organizagão foi ligeiramente mais elevado e estável no basquetebol.

A apreciagão dos resultados para a dimensão do clima relacional no Quadro

59, revela que foi esta a área de intervengão em que Antônio se percepcionou

como mais capaz, não havendo nenhuma indicagão de dificuldade em relagão

â implementagão das condigôes de ensino nas três componentes

consideradas, durante as duas unidades de ensino.

Contudo, pode observar-se que, devido å experiência de ensino, se

produziram mais variagôes do nível de facilidade no total dos itens no ensino

do basquetebol. Os aspectos em que Antônio revelou maior facilidade foram

no âmbito do seu interesse pelos alunos (item 55) e na capacidade de

demonstrar que gostava do que ensinava (item 53).
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Quadro 59 - Perfíl de auto-efícácia específica do Antánia
• riimensãa r.lima relacianal

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Basquetebol
Antes Depois Antes Depois

Clima:

Relacão

aluno/matéria

9. Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem

significado ås propostas de aprendizaqem
1 2 2 2

31. Organizar a aula garantindo uma prática motora

motivadora para todos os alunos da turma
2 2 2 2

41. Interagir com os alunos garantindo que estes

manifestam as suas opiniôes sobre a aula
2 2 2 2

62. Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua

participacão empenhada em tarefas com índice de

complexidade elevado

1 1 2 1

63. Interagir de forma a garantir que os alunos formulem

expectativas adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem

2 2 2 2

Clima:

Relacão alunos

entre si

1 1 . Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os alunos 2 2 2 1

45. Intervir garantindo a cooperacão entre alunos com

diferentes niveis de capacidade nas tarefas de

aprendizagem

2 2 2 2

Clima:

Relacão

aluno/professor

40. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

considero as suas opiniôes e sentimentos pessoais relativa-

mente â actividade na aula

2 2 2 2

54. Interagir com os alunos garantindo a sua confianca em

mim
2 2 1 2

55. Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que

eu me interesso por eles e acredito que såo capazes de

aprender

1 1 1 1

56. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

os trato todos do mesmo modo

2 2 1 2

57. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

estou atento aos seus interesses pessoais sobre assuntos

exteriores és aulas.

2 2 2 2

53. Intervir na aula de forma a garantir que os alunos

sintam que eu gosto do que ensino
1 1 1 1

60. Interagir com os alunos garantindo que não me vejam
como um "juiz" permanente da sua actividade

2 2 2 2

(1 = Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FACIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)

Desta forma, reflectiu a uma confianga elevada e estável na sua capacidade

de promover um ambiente de funcionamento da aula positivo.

Em relagão ao sentimento de capacidade de Antônio no controlo da

disciplina (Quadro 60) também observamos que ele se manifestou

genericamente elevado em ambas as actividades, å excepgão da situagão

relativa â utilizagão dos castigos para o controlo do comportamento

inapropriado (item 28). Neste domínio, expressou dificuldade em utilizar

castigos que não envolvessem a utilizagão da actividade física.

Comparando a variagão do sentimento de capacidade expresso no seio de

cada uma das duas unidades de ensino observamos que, em relagão aos

procedimentos relacionados com a prevengão da disciplina, a concordância

entre a expectativa inicial de eficácia e a sua apreciagão final foi maior no caso

atletismo. No basquetebol, as expectativas foram ligeiramente mais elevadas

do que a apreciagão realizada no final.
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Quadro 60 - Perfíl de auto-efícácia específíca da Antônio : dimensão disciplina

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Basquetebol
Antes Depois Antes Depois

Disciplina:

promocão

46. Combinar as regras de conduta para as aulas

garantindo o respeito quer pelas opiniôes e ideias dos

alunos quer pelas minhas

2 2 2

49. Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham

presente as reqras de conduta combinadas

2 2 2

47. Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de

conduta combinadas

2 2 2

50. Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um

clima positivo

2 2 2

51. Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu

reconheco que adoptam um comportamento de acordo com

as regras de conduta combinadas

2 2 2

52. 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

2 2 2

Disciplina:
remediacão

23. Reagir quando os alunos infringem as regras de

conduta combinadas para as aulas garantindo que sejam
verdadeiros na descricão desse episodios e explicacão das

suas causas

2 2 2 2

48. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que reconhecam as consequêndas da adopcão
desses comportamentos

1 1 2 2

61 . Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que nåo voltem a adoptar um comportamento
contrário ås regras de conduta combinadas

2 2 2 2

28. Utilizar castigos que não interfiram negativamente com

o prazer ou gosto que os alunos têm pela actividade fisica
3 4 4 X

(1 = Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)

Numa apreciagão geral do perfil de auto-eficácia específica de Antônio

diríamos que, tal como em relagão ao seu sentimento de auto-eficácia geral,

este professor manifestou uma elevada percepgão de intervengão pedagôgica,

com uma reduzida variagão entre as duas unidades de ensino e entre os

momentos de início e final de cada uma delas. Podemos também constatar

que as poucas áreas em que revelou mais dificuldade se prenderam com a

gestão do tempo na organizagão, no controlo da eficácia de algumas rotinas

organizativas e na utilizagão de castigos para o controlo do comportamento

apropriado.

4.2.3 O Conhecimento Pedagôgico do Antônio: percepcão sobre
as suas práticas de ensino

4. 2. 3. 1 TlPOLOGIA E Valor das SituacOes Criticas

O resultado da apreciagão que Antônio realizou em relagão âs aulas de

atletismo está exposto no Quadro 61 .

O número de situagôes críticas por ele identificadas perfez um total de 53

situagôes, com uma média de cerca de 13 situagôes por aula. Como se pode
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observar, a maioria destas situagôes foram identificadas pelo seu carácter

positivo para a aula (56,6%), sendo que cerca de 43,4 % se registaram por

motivos contrários. Uma particularidade destes resultados foi o facto de

reflectirem, com intensidades diferentes, a preocupagão do professor com uma

elevada gama de acontecimentos na aula. Assim, observamos que embora a

maioria tenha sido assinalada em relagão ao sistema de instrugão (62, 3%),

foram registadas situagôes associadas â organizagão (9,4%), clima de aula

(15,1 %) e disciplina (9,4%).

Em relagão â instrugão, a atengão de Antônio repartiu-se pelas situagôes

negativas e positivas (com uma ligeira vantagem para estas últimas), focando

aspectos da informagão inicial, avaliagão final e, sobretudo, do

acompanhamento da actividade. No primeiro caso, as situagôes assinaladas

relacionaram-se principalmente com a estrutura da exposigão por si adoptada.

Na avaliagão, foram as insuficiências durante a utilizagão do mecanismo do

controlo da atengão e compreensão dos alunos o alvo da sua preocupagão. No

terceiro sub-sistema, Antônio assinalou sobretudo a qualidade do processo de

acompanhamento das situagôes práticas de aprendizagem e seus efeitos no

empenhamento dos alunos.

No âmbito da organizagão, sublinhou uma percentagem semelhante de

situagôes negativas e positivas: as primeiras focadas na gestão das rotinas de

transigão, formagão de grupos e gestão de espagos e materiais; as segundas

também na gestão dos espagos e na gestão do tempo.

As situagôes assinaladas no âmbito do clima de aula foram todas positivas e

focadas no interesse e motivagão dos alunos pelas tarefas de aprendizagem,

no reforgo da imagem positiva dos alunos na actividade de aprendizagem e na

qualidade da relagão entre os alunos e o professor.

Finalmente, Antônio assinalou um conjunto de situagôes negativas no

âmbito do controlo do comportamento inapropriado.

Estes resultados indicam que durante esta unidade de ensino, Antônio

apreciou de forma predominantemente positiva as suas aulas, reflectindo uma

preocupagão central com as características da instrugão, sobretudo com o
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acompanhamento da actividade dos alunos. O seu juízo sobre o clima de aula,

a disciplina e a organizagão foi diferente. No primeiro caso foi apenas positivo,

no segundo, apenas negativo e no terceiro repartiu-se de forma idêntica pelas

situagôes problemáticas e favoráveis.

Quadro 61 - Frequência das situagôes críticas identificadas por
Antônio no ensino do atletismo

INSTRUgÃO

Categorias

das Situagôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)

Negativas Positívas Total

Informacão sobre as actividades

de aprendizagem

Informacão 1 (1,9%) 1 (1,9%) 2 (3,8%)

Questionamento
-

- -

Controlo 4 (7,5%) 0 4 (7,5%)

Geral
-

- -

Total Sub-sistema 5 (9,4%) 1 (1,9%) 6(11,3%)

Avaliacão final das actividades

de aprendizagem

Informacão
-

-
-

Questionamento 3 (5,7%) 0 3 (5,7%)

Controlo
-

-
-

Geral -
- -

Total Sub-sistema 3 (5,7%) 0 3 (5,7%)

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 0 3 (5,7%) 3 (5,7%)

Questionamento -
-

-

Controlo 7(13,2%) 14 (26,4%) 21 (39,6%)

Total Sub-sistema 7(13,2%) 17(32,1%) 24 (45,3%)

Total Sistema Instrucão 15(28,3%) 18(34,0%) 33 (62,3%)

ORGANIZAgÃO

Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Alunos Transicão 1 (1,9%) 0 1 (1,9%)

Inicio e Final de Aula - - -

Formacão de Grupos 1 (1,9%) 0 1 (1,9%)

Geral - - -

Organizacão da Prática
- - -

Total Sub-sistema 2 (3,8%) 0 2 (3,8%)

Espacos e Equipamentos Espaoos e Materiais 1 (1,9%) 3 (5,7%) 4 (7,5%)

Tempo

Chamada 0 1 (1,9%) 1 (1,9%)

Organizacão da prática - - -

Total Sub-sistema 0 1 d.9%) 1 (1,9%)

Total Sistema Organizacão 3 (5,7%) 4 (7,5%) 7(13,2%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias
das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Relacão aluno/matéria

Significacão das Situaoôes de

Aprendizagem

0 4 (7,5%) 4

Construcâo das expectativas

pessoais

0 1 (1,9%) 1 (1.9%)

Total Sub-sistema 0 5 (9,4%) 5 (9,4%)

Relacão aluno/professor

Relacão interpessoal 0 3 (5,7%) 3 (5,7%)

Imagem do Professor - - -

Total Sub-sistema 0 3 (5,7%) 3 (5,7%)

Total Sistema 0 8(15,1%) 8(15,1%)

SOCIAL: DISCIPLINA

Categorias
Das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Promocão Construcão das Regras -
-

-

Remediacão

Controlo do Desvio ås Regras 5 (9,4%) 0 5 (9,4%)
Punicão -

- -

Total Sub-sistema 5 (9,4%) 0 5 (9,4%)
Total Sistema 5 (9,4%) 0 5 (9,4%)

TOTAL EPISODIOS ANALISADOS 23 (43,4%) 30 (56,6%) 53
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Se as situagôes identificadas no ensino do atletismo já tinham sido em

número elevado, no caso do basquetebol (Quadro 62) esse número duplicou e

atingiu o valor de 106 episôdios. No caso das aulas desta unidade de ensino,

voltamos a observar que grande parte das suas preocupagôes se centraram

novamente sobre o sistema de instrugão (48, 1%), depois pela organizagão

(22,6%), disciplina (17,9%) e, finalmente pelo clima (11,3%). Não obstante,

este perfil de resultados representa um ligeiro deslocamento da atengão dos

assuntos da instrugão para os relacionados com os restantes sistemas da aula.

Em termos gerais, a apreciagão destas suas aulas foi claramente mais

positiva do que aquela que tinha realizado para as aulas de atletismo.

Na instrugão, o professor manteve a sua concentragão no controlo das

actividades de aprendizagem dos alunos e na utilizagão do feedback

pedagôgico, realizando um balango bastante positivo dos acontecimentos da

aula neste domínio. No caso da informagão inicial, a sua apreciagão também

foi positiva nas várias características dessa tarefa, excepto no controlo da

informagão, que mereceu uma maioria de referências negativas. Uma

diferenga em relagão âs aulas de atletismo foi a alusão a episôdios

relacionados com as características das tarefas de aprendizagem que este

professor reflectiu como positivas, nomeadamente aquelas que decorreram de

reajustamentos durante a aula.

Os episôdios de organizagão, na sua maioria positivos, incidiram sobre as

rotinas de transigão (maioritário), formagão de grupos e gestão dos

equipamentos, transparecendo o mesmo tipo de preocupagôes assinaladas no

atletismo. Ao nível do clima, os acontecimentos destacados foram, mais uma

vez, todos positivos, incluindo aqui os aspectos ligados â promogão da relagão

dos alunos entre si, nomeadamente a sua cooperagão na aprendizagem.

Embora na apreciagão dos episôdios de disciplina, Antônio tenha mantido a

tendência negativa em relagão ao controlo dos comportamentos inapropriados

manifesta no atletismo, durante as aulas de basquetebol foi igualmente

assinalando momentos positivos ligados â construgão das regras e â utilizagão

dos castigos na aula.
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Quadro 62 - Frequência das situagôes críticas identifîcadas porAntonio
no ensino do

basquetebol

INSTRUgÃO

Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Informacão sobre as actividades

de aprendizagem

Informacão 1 (0,9%) 3 (2,8%) 4 (3,8%)

Questionamento 0 2(1,9%) 2(1,9%)

Controlo 4 (3,8%) 3 (2,8%) 7 (6,6%)

Geral 0 1 (0,9%) 1 (0,9%)

Total Sub-sistema 5 (4,7%) 9 (8,5%) 14(13,2%)

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 1 (0,9%) 6 (5,7%) 7 (6,6%)

Questionamento
-

-
-

Controlo 5 (4,7%) 21 (19,8%) 26 (24,5%)

Total Sub-sistema 6 (5,7%) 27 (25,5%) 33(31,1%)

Organizacão/
Restruturacão tarefas

Concepcão 0 0 0

Restruturacão 0 4 (3,8%) 4 (3,8%)

Total Sub-sistema 0 4 (3,8%) 4 (3,8%)

Total Sistema Instrucão 11 (10,4%) 40 (37,8%) 51 (48,1 %)

ORGANIZAgÃO

Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)

Negativas Positivas Total

Alunos Transicão 6 (5,7%) 13(12,3%) 19(18,0%)

Inicio e Final de Aula -
- -

Formacão de Grupos 2(1,9%) 0 2(1,9%)

Geral 0 1 (0,9%) 1 (0,9%)

Organizacão da Prática
-

- -

Total Sub-sistema 8 (7,6%) 14(13,2%) 22 (20,8%)

Espacos e Equipamentos Espaoos e Materiais 0 2(1,9%) 2(1,9%)

Total Sistema Organizacão 8 (7,6%) 16(15,1%) 24 (22,6%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)

Negativas Positivas Total

Relacão aluno/matéria

Significacão das Situacôes de

Aprendizagem

0 3 (2,8%) 3 (2,8%)

Construcão das expectativas

pessoais

- - -

Total Sub-sistema 0 3 (2,8%) 3 (2,8%)

Relacão alunos entre si

Relacão Interpessoal - - -

Relacão na Aprendizagem 0 3 (2,8%) 3 (2,8%)

Total Sub-sistema 0 3 (2,8%) 3 (2,8%)

Relacão aluno/professor

Relacão interpessoal 0 5 (4,7%) 5 (4,7%)

Imagem do Professor 0 1 (0,9%) 1 (0,9%)

Total Sub-sistema 0 6 (5,7%) 6 ((5,7%)

Total Sistema 0 12(11,3%) 12(11,3%)

SOCIAL: DISCIPLINA

Categorias
Das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Promocão Construcão das Regras 0 1 (0,9%) 1 (0,9%)

Remediacão

Controlo do Desvio âs Regras 12(11,3%) 4 (3,8%) 16(15,1%)
Punicão 0 2(1,9%) 2(1,9%)

Total Sub-sistema 12(11,3%) 6 ((5,7%) 18(17,0%)

Total Sistema 12(11,3%) 7 (6,6%) 19(17,9%)

TOTAL EPISODIOS ANALISADOS 31 (29,2%) 75 (70,8%) 106

Em termos gerais, a apreciagão que este professor realizou das suas aulas

de basquetebol confirmam, com pequenas diferengas, o perfil de análise

identificado para o atletismo. Tomando-o nas suas tendências gerais, podemos

confirmar que as áreas de maior concordância entre a natureza e valor das

situagôes críticas e a tendência do seu sentimento de auto-eficácia nas duas
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actividades foram a instrugão, clima e a organizagão. Na disciplina, a

orientagão do valor da análise foi inversa å percepgão de capacidade revelada.

4. 2. 3. 2 RazOes e implicaqôes das SituaqOes CrIticas

As razôes apontadas por Antônio para justificar a ocorrência das situagôes

críticas identificadas nas duas unidades de ensino são sintetizadas no Quadro

63.

Em relagão â actividade de ensino do atletismo as causas foram indicadas

maioritariamente pelos seus efeitos dificultosos (52,4% das referências). No

conjunto das três dimensôes de categorias, foi ao professor que Antônio

atribuiu maior responsabilidade pelo surgimento das situagôes críticas (61,9%).

Aos alunos foram imputadas 38,1 % das causas. Ao contexto não se observou

nenhuma referência.

Em relagão ås causas que mais contribuíram para os efeitos negativos

assinalados, observamos que a percentagens de referências associadas ao

professor é ligeiramente superior â dos alunos, sugerindo a partilha de

responsabilidades entre ambos. Já em relagão aos efeitos positivos

observamos que essa partilha deixa de existir e que ao professor são

atribuídas cerca do dobro das causas imputadas aos alunos.

Os factores responsáveis pelas dificuldades no ensino associados aos

alunos foram relacionados com o empenhamento nas aulas, enquanto que os

factores facilitadores foram distribuídos de forma equitativa por esta categoria,

pela aptidão dos alunos e pela sua motivagão. Entre as características do

empenhamento dos alunos que mais perturbaram o funcionamento da aula,

Antônio referiu a sua atengão nos períodos de informagão e o seu

envolvimento activo nas tarefas de aprendizagem. Em relagão a este último

aspecto, manifestou-se preocupado com o facto de alguns procurarem iludi-lo,

fingindo um envolvimento empenhado no trabalho proposto para a aula:

(...) como é que eu hei-de dizer, os miúdos no aquecimento têm mais tendência

um bocado a ... ou faz o aquecimento todo decente, ou então, têm tendência

nalguns exercícios, que não gostam tanto e que precisam um bocadinho mais de

trabalho, a fingirem que fazem e tal, para não perderem a ... digamos, que face ao

professor ficarem bem vistos ... (Ant, EEMAtl, 1611-1620)
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Quadro 63 - Razôes aduzidas porAntônio para a classifícagão das situagôes críticas

Dimensão Categorias

Atletismo (%) Basquetebol %

Dificulta Facilita Total Dificulta Facilita Total

Aluno

Aptidão 0,0 4,8 4,8 0,0 0,0 0,0

Empenhamento 19,0 4,8 23,8 17,2 10,3 27,6

Motivacão 4,8 4,8 9,5 0,0 6,9 6,9

Total Aluno 23,8 14,3 38,1 17,2 17,2 34,5

Professor

Clima 0,0 4,8 4,8 0,0 6,9 6,9

Disciplina 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Instrucão 4,8 28,6 33,3 6,9 31,0 37,9

Organizacão 23,8 0,0 23,8 6,9 10,3 17,2

Total Professor 28,6 33,3 61,9 13,8 48,3 62,1

Contexto

Actividade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Condicôes física 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4

Turma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Contexto 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 3,4

Total Razôes 52,4 47,6 34,4 65,5

Antônio relacionou as causas negativas da sua intervengão com as

dificuldades encontradas na organizagão da aula. Neste domínio, a gestão do

tempo da aula, e o controlo das rotinas de distribuigão do material estiveram

entre os aspectos mais referidos:

...tendo em consideraqão que muitos ...os meus problemas principais, em termos

de aula, que eu noto, pelo menos, são ao nível, por vezes, de um não

aprove'rtamento total, o melhor possível do tempo que tenho para dar a aula. Acho

que torna-se crítico, realmente, essas perdas de tempo e, quando essas perdas de

tempo são mu'rto notôrias, tornam-se críticas (Ant, EEMAtl, 9-17)

Antônio tinha já reflectido esta dificuldade quando expressou o seu

sentimento de eficácia específica nesta dimensão.

Foi na qualidade da sua prestagão na instrugão e também na promogão de

um clima de aula positivo que Antônio encontrou as principais razôes para os

acontecimentos da aula terem resultado positivamente. No âmbito da

instrugão, essa apreciagão recaiu sobre a realizagão do controlo da actividade

da turma durante os episôdios de informagão e de prática, na clareza da

informagão produzida e no acompanhamento aos alunos com mais

dificuldades. Em relagão â sua intervengão no clima, Antônio percepcionou que
a concessão de um espago de protagonismo aos alunos nalgumas partes da

aula constituía um elemento catalisador muito importante para criar as

condigôes de realizagão dos programas de acgão para a aula.

Agora, realmente, o porquê do clima ter esse efeito, acho que é porque pôe as
pessoas.... em alguma tensão que possa haver, os miúdos estarem um bocado
mais nervosos, âs vezes, em relaqão a um cerío tipo de situaqôes que não
dominem, poe-nos mais â vontade, noutra situaqão, pode ter mais efeitos devido a
eles estarem mais motivados, exactamente para a prâtica de uma actividade
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específica, como neste caso da escolha de grupos. No geral, acho que contribui

para que tudo esteja bem, e então digamos que é o ôleo, digamos assim, da

engrenagem, serve um bocado como o ôleo da engrenagem, para que tudo
funcione bem. (Ant, EEMAtl, 1872-1887)

Em relagão âs situagôes críticas da unidade de ensino de basquetebol,

Antônio referiu-se de forma mais positiva âs suas causas. Neste caso, 65,5%

das referências mencionaram factores facilitadores do ensino. Entre os

aspectos mencionados, o professor voltou a reservar para si a maioria dessas

causas (62,1%). Contudo, neste caso, a partilha de responsabilidades com os

alunos foi menos equilibrada. Como factores dificultosos foram mencionados

mais aspectos associados aos alunos e aumentou a diferenga em relagão å

responsabilidade dos dois intervenientes pelos aspectos positivos na aula.

Embora com uma expressão reduzida, nesta actividade o professor referiu-se

ainda a factores de contexto.

Entre os factores causais relacionados com os alunos, o seu

empenhamento voltou a constituir o principal argumento de Antônio. Em

relagão aos aspectos positivos, este professor mencionou as vantagens dos

alunos manifestarem autonomia em relagão âs tarefas de aprendizagem, o que

Ihes permitia realizar o auto-controlo de pormenores que, âs vezes, escapam

ao professor:

(...)desde que eles não andem perdidos sem saber o que fazer (...) porque é um

aumento de responsabilidade e permite, âs vezes, adequar as coisas mais â

realidade deles, ás vezes, há pequenos pontos, mesmo dentro do exercício,

pequenas variantes que, se calhar nôs nem notamos e que eles, pelo facto de se

sentirem com autonomia suficiente, introduzem esses pontos, essa pequenas

variantes, âs vezes, aumentam um bocadinho a dificuldade e tudo (...) (Ant,

EEMAtl, 2105-2117)

Em relagão âs causas com origem no professor, as insuficiências da sua

intervengão foram repartidas entre a organizagão e a instrugão. No primeiro

caso, Antônio referiu-se novamente å gestão do tempo da aula e acrescentou

as dificuldades na formagão de grupos. Em relagão â instrugão, as causas

centraram-se sobretudo na qualidade da informagão, nomeadamente na sua

extensão e clareza. Características que também fundamentaram os efeitos

positivos observados na aula e contribuíram para que a sua instrugão fosse

novamente apontada como o principal motivo do sucesso das situagôes. Neste

domínio, Antônio acrescentou ainda a qualidade da construgão das tarefas de
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aprendizagem, da utilizagão do feedback pedagôgico e da modelagão,

encontrando nesta última um elemento de aumento da expectativa dos alunos

em relagão å realizagão das tarefas:

...eu poder tirar vantagem de um bom modelo ... que ele é, que é ele realmente -,

um modelo correcto, que não seja sô eu porque acabo por motivar também os

miúdos a pensarem assim: "...se aquele que tem a minha idade faz isto e não é o

professor...", porque, ãs tantas eles vêm o professor: "ahl, o professor faz, mas a

gente não conseguel", se virem alguém da idade deles e que está na escola com

eles, a fazer aquilo, se calhar, conseguem assim pensar: "bem, eu se calhar

também consigo fazer isto, não é assim tão difícil como isso, vou tentar!" (...) (Ant,

EEMAtl, 2529-2542)

Uma vez mais Antônio reflectia o valor que atribuía â utilizagão de

mecanismos que permitissem uma aproximagão motivada dos alunos âs

tarefas de aprendizagem.

As referências comuns realizadas nas duas unidades de ensino revelaram

que Antônio era sobretudo um professor de atribuigão causal interna,

assumindo a responsabilidade pela maioria dos aspectos negativos e positivos

na aula (com uma pequena excepgão no basquetebol), que identificava, como

principais razôes do insucesso da sua intervengão, a gestão de algumas

rotinas e do tempo de aula, e do sucesso a qualidade da instrugão.

Observámos ainda que, nos alunos, as suas principais preocupagôes se

focavam nas características do seu empenhamento na aula.

O Quadro 64 sintetiza a análise que Antônio realizou sobre as implicagôes

das situagôes críticas para a eficácia do ensino.

Quadro 64 - Percepgão de Antánio sobre as implicagôes das situagôes críticas para
a efícácia do ensino

Categorias Atletismo (%) Basquetebol (%)

APZ Consciente 5,0 25,0

APZ em Geral 0,0 0,0

Cooperacão 0,0 7,1

Motivacão 30,0 17,9

Qualidade Prática 30,0 28,6

Quantidade Prática 35,0 21,4

A análise do quadro permite verificar que a percepgão sobre os efeitos das

situagôes de ensino se repartiu por várias categorias em ambas as unidades

de ensino. No caso atletismo as respostas de Antônio concentraram-se na

apreciagão das consequências para a quantidade e qualidade da prática e

motivagão dos alunos. Numa percentagem mais reduzida, também foram
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referidos aspectos associados a uma aprendizagem consciente e activa por

parte dos alunos. Na sua maioria, estas indicagôes reportaram-se ao processo

de aprendizagem dos alunos.

As referências feitas aos efeitos sobre a quantidade de prática traduziram a

importância concedida pelo professor ao aumento do tempo na actividade de

aprendizagem e ao envolvimento de todos os alunos nessa actividade. As

indicagôes sobre a motivagão e a qualidade da prática reflectiram as

preocupagôes em relagão ås características da prestagão dos alunos na

aprendizagem, nomeadamente ao seu empenhamento activo e ao

desenvolvimento de um relagão empática com as tarefas de aprendizagem.

Antônio reflectia assim a relagão entre a qualidade do acompanhamento e o

nível de interesse dos alunos:

Julgo que seja, basicamente é isso, eles terem um modelo, digamos assim, que
possam copiar. A repetiqão do que foi visto, a imitaqão, digamos assim, faz paríe
da aprendizagem, a imitaqão do exemplo e, pronto, tem a ver também com a

motivaqão deles, acho que ajuda. De vez em quando, mostrarmos que também

estamos empenhados na aula de forma prática (...)(Ant, EEMAtl, 731-742)

As referências å aprendizagem consciente foram realizadas para sublinhar

algumas dificuldades de compreensão da informagão pelos alunos. Categoria

que foi uma das mais referidas quando Antônio realizou a apreciagão do

impacto das situagôes críticas identificadas na actividade do basquetebol (25

%). Uma das preocupagôes então realgada foi que os alunos

compreendessem os propôsitos das indicagôes fornecidas para a realizagão

das tarefas de aprendizagem:

(...)isso tem a ver com os miúdos saberem quais são as componentes críticas

exactas dos gestos que se vão realizar. Mas, ao mesmo, tempo, não perder de

vista o todo do que estão a fazer. Ao fim e ao cabo é eles conseguirem identificar

os pontos importantes de um determinado aspecto, de um determinado gesto,

digamos assim, sem perder a coerência do todo. E mu'rtas vezes, as pessoas

dizem as componentes críticas são estas, estas e estas e os miúdos olharam para

aquilo, viram aquilo analiticamente, mas não conseguem perceber como é que

aquilo se encaixa, mas porque é que é assim, porque é que não assim. E, a paríir
de certa idade, os miúdos não gostam de fazer as coisas maquinalmente, gostam
de perceber o porquê das coisas e isso é importante, é uma das questôes da

aprendizagem em si, tem a ver com isso. Aliâs, a teorizaqão do gesto é importante

para a prôpria aprendizagem deles e para terem consciência do movimento que

estão a fazer.(...) (Ant, EEMB, 898-922)
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Tal como no atletismo, Antônio manteve no basquetebol a sua preocupagão

com o impacto das situagôes críticas na motivagão dos alunos e na qualidade

e quantidade da sua prática.

Observamos assim que, para este professor, o sentido da eficácia do ensino

se associou preferencialmente a estas três categorias, reafirmando a

representagão com que o tinha ilustrado quando se pronunciou sobre a sua

ideia acerca dos aspectos mais importantes da intervengão pedagôgica e as

características de uma boa intervengão nas quatro dimensôes do ensino.

4.2.3.3 Frequência e Circunstâncias das SituacOes CrIticas Identificadas

A intensidade com que as situagôes identificadas se produziam no

quotidiano do ensino de Antônio foi elevada (Quadro 65). Nas duas unidades

de ensino mais de 70% das suas referências foram classificadas no nível de

ocorrência frequente ou muito frequente. Deve também assinalar-se que o

professor manifestou um conhecimento claro sobre esta matéria, não

ocorrendo nenhuma situagão em que tenha tido dificuldade de identificar a

intensidade dos episodios.

Quadro 65 - Percepgão de Antônio sobre a frequência e dependência contextual das

situagôes críticas

Dimensôes Categorias Atletismo (%) Basquetebol (%)

Frequência

Frequente/Muito frequente 73,3 82,6

Nada/Pouco frequente 26,7 17,4

Não sabe/Não responde 0,0 0,0

Dependência contexto Sem Referência 53,3 52,2

Específica 46,7 47,8

Outro aspecto comum ao seu testemunho nas duas actividades foi o facto

de não se ter referido, em mais de metade das unidades de registo

codificadas, â interferência do contexto na ocorrência dos acontecimentos

críticos da aula. Facto que, em mais de 40 % dos casos, parece ter ficado a

dever-se å independência contextual que atribuiu ås situagôes (Quadro 66).

Quadro 66 - Percepgão de Antánio sobre as circunstâncias de ocorrência das situagôes críticas

Categorias Atletismo (%) Basquetebol (%)
Aluno 18,8 35,7

Professor 9,4 14,3

Envolvimento 0,0 3,6

Matéria/Conteúdo 28,1 3,6

Geral 43,8 42,9
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A percepgão de Antônio foi diferente em relagão âs circunstâncias que

considerou induzirem variagão na ocorrência das situagôes de ensino nas duas

actividades. No caso do atletismo, os elementos considerados mais

interferentes foram as características da matéria ou conteúdo de ensino. Estas

referências focaram o efeito favorável da dimensão mais lúdica de algumas

actividades sobre a motivagão dos alunos para a aprendizagem; o tipo de

acompanhamento de ensino (individual ou colectivo) que condicionam; e o

nível de complexidade e integragão dos seus conteúdos. Em todos os casos,

as actividades colectivas foram indicadas como condigôes mais favoráveis ao

ensino.

Por contraste com esta categoria, as referências aos alunos foram bastante

superiores no ensino do basquetebol. Contudo, em ambos os casos, os

factores referidos foram similares. Entre os mais significativos, o professor

enunciou: a atitude e o nível de empenhamento da turma face âs aulas; o grau

de coesão da turma; e o nível de comportamento inapropriado e de

aprendizagem de cada aluno. Nestas referências, Antônio reflectiu a

importância que atribuía â dimensão do clima da aula e ao envolvimento dos

alunos no ambiente académico que privilegiava.

Embora os factores associados ao professor tenham sido observados com

níveis distintos de influência nas situagôes críticas das duas actividades, as

temáticas referidas focaram o mesmo tipo de preocupagôes. O seu

conhecimento pedagôgico do conteúdo e a forma como este se reflectia nas

tarefas de aprendizagem propostas e no acompanhamento da actividade dos

alunos foi um dos aspectos mencionados como decisivos. A variagão da

qualidade da sua intervengão, nomeadamente ao nível da instrugão, foi outro

aspecto focado, tendo referido a qualidade da informagão e da utilizagão do

feedback pedagôgico. A capacidade de promogão de um clima positivo na

relagão dos alunos entre si e destes com a matéria e a gestão dos alunos na

aula, foram, igualmente, elementos presentes no seu discurso.

A temática do envolvimento foi focada apenas no basquetebol, para referir a

importância da sua interferência na disposigão dos alunos na aula. Os

antecedentes académicos noutras disciplinas e a presenga de estímulos
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estranhos â aula junto do espago lectivo (que era exterior) foram os assuntos

analisados.

4.2.3.4 MODOS E FUNDAMENTOS DE INTERVENCÃO PRECONIZADOS PARA

Encararas SituacOes CrIticas

No seu discurso sobre os modos de intervengão normalmente

empreendidos para enfrentar as situagôes críticas no atletismo (Quadro 67),

Antônio manifestou um conhecimento pedagôgico mais orientado para uma

visão pragmática da sua actividade de ensino, com 62,5 % de referências

realizadas a procedimentos de intervengão pedagôgica. Há no entanto que

assinalar a valência reflexiva do seu discurso, envolvendo justificagão dos seus

modos de actuagão, o que se observou em mais de um tergo das referências.

A relagão equilibrada entre a alusão a procedimentos alternativos (31 ,2%) e

a procedimentos isolados (31,3%) reflecte um conhecimento que se reparte

entre uma visão flexível da forma de encarar as situagôes críticas e uma

perspectiva menos versátil.

Em termos gerais, no seu testemunho revelou privilegiar a criagão de

condigôes de ensino muito familiares åquelas que são propostas pela

investigagão sobre a qualidade do ensino (81,3 % das referências). As

referências não relacionadas com essas orientagôes foram assinaladas em

18,8 % da totalidade das unidades de registo.

Observando a forma como as suas indicagôes se repartiram pelas diferentes

dimensôes de intervengão pedagôgica, verificamos a presenga de um

conhecimento mais valorizador da intervengão no domínio instrugão. A

totalidade das referências realizadas a esta dimensão foi cerca de um tergo do

valor global observado. Num segundo plano, encontramos as indicagôes no

âmbito do clima e da organizagão e, por último, a referência a modos de

intervengão no domínio do controlo da disciplina.

Os modos de intervengão não relacionados com a qualidade do ensino

foram sugeridos em todas as dimensôes de intervengão pedagôgica, excepto

na dimensão disciplina.
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Foi nas dimensôes de intervengão pedagôgica de clima e instrugão que o

conhecimento pedagôgico de Antônio se revelou mais reflexivo. Nas

dimensôes disciplina e organizagão também encontrámos referências deste

tipo.

Quadro 67 - Modos de intervengão habituais utilizados por Antônio para encararas

situagôes críticas do ensino do atletismo

RELAQÃO COM EFICÁCIA NO ENSINO

SISTEMAS
Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrugão 3 9,4 0 0,0

Organizacão 1 3,1 0 0,0

Clima 4 12,5 2 6,3

Disciplina 2 6,3 0 0,0

Total Princípios

10 31,3 2 6,3

12 (37,5%)
P

R

0

C

E

D

1

M

E

N

T

0

S

Instrucão
Alternativo 2 6,3 1 3,1

Unico 4 12,5 1 3,1

Organizacão
Alternativo 5 15,6 0 0,0

Ũnico 1 3,1 1 3,1

Clima
Alternativo 1 3,1 0 0,0

Único 0 0,0 1 3,1

Disciplina
Alternativo 1 3,1 0 0,0

Único 2 6,3 0 0,0

Total

Procedimentos

Alternativo 9 28,1 1 3,1

Unico 7 21,9 3 9,4

Alternativo+Unico 16 50,0 4 12,5

Total 20 (62,5%)

Total Referências

26 81,3 6 18,8

32

As sugestôes sobre os procedimentos utilizados nas várias áreas de

intervengão pedagôgica, revelaram que foi nas dimensôes de organizagão e

instrugão onde Antônio revelou um conhecimento mais rico. Contudo,

enquanto que na segunda manifestou um conhecimento mais flexível, as

indicagôes dadas sobre a instrugão assumiram maioritariamente a

configuragão de procedimentos únicos. Nas restantes duas dimensôes, este

conhecimento repartiu-se pela alusão a formas únicas e alternativas.

Apesar de revelarem um perfil de conhecimento pedagôgico com uma forte

valência instrumental, estas indicagôes traduzem também uma importante

componente reflexiva. O conhecimento de Antônio, embora maioritariamente

focado na instrugão, repartiu-se também, de forma equilibrada, pelas fungôes

de organizagão e clima. Verificamos igualmente que o seu conhecimento
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apresentou uma elevada familiaridade com as condigôes da qualidade do

ensino propostas pela investigagão.

Os resultados sobre os modos de ensino comentados na unidade temática

de basquetebol revelaram uma configuragão semelhante å do atletismo

(Quadro 68). O nível reflexivo do seu conhecimento foi ligeiramente inferior

(30,7%) e a vertente instrumental ligeiramente superior (67,4%). Nesta última

revelou também maior flexibilidade (32,7%)

Comparativamente com a unidade de ensino de atletismo, estas referências

reflectiram uma identidade superior com o conhecimento sobre a qualidade do

ensino (89,7% dos casos).

A maioria das indicagôes foi mencionada no domínio da instrugão (40,8%),

seguida das referência â actuagão no domínio da organizagão (26,5%) e ao

clima (28,5%) e, em último lugar, â disciplina (10,1). Nas referências aos

procedimentos foram indicados mais modos de intervengão alternativos

(32,7%).

Quadro 68 - Modos de intervengão habituais utilizados porAntánio para encararas

situagôes críticas do ensino do basquetebol

RELAQÃO COM EFICÂCIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Nao Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrucão 5 10,2 1 2,0

Organizacão 2 4,1 1 2,0

Clima 6 12,2 0 0,0

Disciplina 1 2,0 0 0,0

Total Princípios

14 28,6 2 4,1

16(32,7%)
P

R

0

C

E

D

I

M

E

N

T

0

S

Instrucão

Alternativo 9 18,4 0 0,0

Unico 4 8,2 1 2,0

Organizagão

Alternativo 3 6,1 0 0,0
Unico 5 10,2 0 0,0

Clima

Alternativo 3 6,1 0 0,0
Unico 4 8,2 0 0,0

Disciplina

Alternativo 1 2,0 0 0,0
Único 1 2,0 2 4,1

Total

Procedimentos

Alternativo 16 32,7 0 0,0

Unico 14 28,6 3 6,1

Alternativo+Unico 30 61,2 3 6,1

Total 33 (67,4%)

Total Referências

44 89,7 I 5 I 10.2

49
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Tal como no atletismo, foi também nas dimensôes de intervengão

pedagôgica de instrugão e clima que o conhecimento de Antônio se manifestou

mais reflexivo. No entanto, mostrou-se mais versátil na instrugão e mais

inflexível na organizagão e clima.

Finalmente, foi na dimensão disciplina que as suas referências se

mostraram menos relacionadas com a qualidade do ensino.

A percepgão de Antônio sobre a eficácia dos seus modos de ensino foi

claramente positiva nas duas unidades temáticas, ainda que tivesse sido

superior no basquetebol (Quadro 69).

Ao nível das dimensôes do clima relacional e da organizagão, a sua

avaliagão foi sempre positiva. Na dimensão instrugão, esta avaliagão foi

maioritariamente negativa no atletismo e positiva no basquetebol, o que

constituiu o maior contraste entre as duas unidades de ensino. Na dimensão

disciplina, o professor reflectiu um sentimento mais positivo no ensino do

basquetebol.

Quadro 69 - Percepgão de Antonio sobre o resultado habitual da utilizagão dos

modos de intervengão indicados

Atletismo (%) Basquetebol (%)
Negativo Positivo Total Negativo Positivo Total

Clima 0,0 15,4 15,4 0,0 21,4 21,4

Instrucão 15,4 7,7 23,1 14,3 35,7 50,0

Organizacão 0,0 30,8 30,8 0,0 7,1 7,1

Disciplina 7,7 23,1 30,8 0,0 21,4 21,4

Total 23,1 76,9 14,3 85,7

Excepto para o caso da instrugão no ensino do atletismo, nesta análise,

Antônio foi concordante com o sentimento de auto-eficácia geral e específica

que expressou. Recordamos que os argumentos com que justificou o seu

sentimento de auto-eficácia geral se relacionaram com a percepgão de que

possuía instrumentos pedagôgicos eficazes e que o seu sentimento de

capacidade na implementagão das condigôes de intervengão relacionados com

a qualidade do ensino foi bastante positivo em todas as dimensôes de ensino.
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4.2.4 Qualidade do Ensino de Antônio

4.2.4. 1 Gestão dos Sistemas de Instrucão e Gestão e Oportunidades de

Aprendizagem

Os resultados da observagão dedutiva sobre a participagão de Antonio e

dos seus alunos nos sistemas de tarefas de instrugão e organizagão estão

sintetizados no Quadro 70.

Com se pode verificar, nas duas unidades de ensino, o tempo útil médio de

aula situou-se nos 82,5% para o basquetebol e nos 87,1% para o atletismo.

Ponderando o tempo relativo a cada um dos sub-sistemas de tarefas,

observamos que a maior parte da aula foi ocupada nas tarefas de instrugão.

Neste sub-sistema é possível assinalar uma primeira diferenga entre as

aulas das duas unidades de ensino: no atletismo o tempo destinado â

informagão foi superior, o tempo de prática substantivamente inferior e o tempo

de avaliagão final cerca do triplo daquele que se observaram nas aulas de

basquetebol.

Focando-nos sobre as características do comportamento dos intervenientes

nestes momentos da aula também assinalamos algumas diferengas

importantes. Em relagão å informagão inicial, o modo de apresentagão da

actividade revelou-se significativamente mais explícito no basquetebol,

adoptando uma disposigão de comunicagão mais favorável, utilizando uma

modalidade de comunicagão mais concreta (visual) e um nível de

responsabilizagão inferior. Nesta tarefa, Antônio recorreu â demonstragão,

algumas vezes sob a forma de modelagão, utilizando alunos mais habilidosos

para o efeito (Ant, NC, B1,2). Pudemos também observar que, durante este

período, o professor realizou referências â relagão entre prestagão esperada

nas tarefas e a avaliagão na unidade de ensino; e ao questionamento para

controlo da compreensão da informagão (Ant, NC, B1). Aspectos que terão

contribuído para que no basquetebol se observasse um nível mais elevado de

cooperagão dos alunos neste período da aula.
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Quadro 70 - Ensino de Antônio: Características da gestão dos sistemas de instrugão e

organizagão

Categorias de Observacão

._, T__

Atletismo (%) Basquetebol (%)
Min Max Média DP Min Max Média DP

Tempo Util 72,4 101,4 87,1 12,5 66,9 99,4 82,5 13,8

Tempo Total Instrucão 54,6 63,1 59,9 3,7 67,0 82,9 72,2 7,2

Tempo Informacão 12,3 20,8 16,3 4,6 8,4 13,4 11,3 2,2

Tempo Informacão Tarefas Cognitivas ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacão Tarefas Motoras 100,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Informacão Explícita ,0 100,0 58,3 50,0 50,0 100,0 79,2 25,0

Tempo Informacão Parcialmente Explícita ,0 100,0 41,7 50,0 ,0 50,0 12,5 25,0

Tempo Informagão Implícita ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,3 8,3 16,7

Tempo Informacão com Disposicão Favorável ,0 85,7 38,1 44,7 ,0 100,0 60,4 42,7

Tempo Informacão com Disposicão Limitativa 14,3 100,0 61,9 44,7 ,0 100,0 39,6 42,7

Tempo Informacão Verbal 66,7 100,0 85,4 17,2 25,0 100,0 72,9 35,6

Tempo Informacao Demonstracão ,0 33,3 14,6 17,2 ,0 75,0 27,1 35,6

Tempo Informacão Outros Meios ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacâo Responsabilizacão ,0 100,0 50,0 57,7 ,0 25,0 6,2 12,5

Tempo Informacâo Sem Responsabilizacão ,0 100,0 50,0 57,7 75,0 100,0 93,8 12,5

Tempo na Tarefa Informacão 69,2 92,6 84,4 10,5 69,6 100,0 87,1 12,7

Tempo Fora da Tarefa Informacão 7,4 30,8 15,6 10,5 ,0 30,4 12,9 12,7

Tempo Prática 16,4 45,7 35,3 13,1 49,7 65,0 55,7 6,5

Tempo Prática Motora 42,9 100,0 85,7 28,6 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Prática Cognitiva ,0 57,1 14,3 28,6 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Contexto Jogo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 83,3 35,8 42,5

Tempo Prática Massivo Simultåneo ,0 100,0 50,0 57,7 16,7 75,0 51,7 28,6

Tempo Prática Contexto Massivo Altemado ,0 100,0 50,0 57,7 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Contexto Grupo ou Tarefa ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,0 12,5 14,4

Tempo Prática Contexto Areas ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por Avaliacão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacâo por Coaccão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por FB 42,9 100,0 69,1 27,2 60,0 83,3 73,3 9,7

Tempo Prática Responsabilizacão por
observacSo

,0 50,0 27,2 23,2 ,0 40,0 16,3 19,7

Tempo Prática Sem Responsabilizacão ,0 14,3 3,6 7,1 ,0 25,0 10,4 12,5

Tempo na Tarefa em Prática 19,4 82,1 39,3 28,8 18,5 44,9 30,8 10,8

Tempo Modificacão Fácil Prática ,0 6,5 3,2 2,7 3,7 21,8 13,5 8,5

Tempo Modificacâo Difícil Prática ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Fora da Tarefa em Prática 3,7 9,4 5,7 2,6 7,8 25,2 15,4 7,2

Tempo Espera em Prática 9,0 65,9 41,1 24,9 24,5 37,5 30,2 5,6

Tempo Deslocamento de Prática ,0 35,2 10,8 16,7 ,0 20,3 10,1 11,7

Tempo Avaliacão Final ,0 18,6 8,4 8,3 4,0 7,4 5,3 1,5

Tempo Avaliacão Final Explícita ,0 100,0 33,3 57,7 ,0 50,0 12,5 25,0

Tempo Avaliacão Final Parcialmente Explicita ,0 100,0 33,3 57,7 ,0 100,0 50,0 57,7

Tempo Avaliacâo Final Implícita ,0 100,0 33,3 57,7 ,0 100,0 37,5 47,9

Tempo Avaliacão Final Responsabilizacâo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,0 12,5 25,0

Tempo Avaliacão Final Sem Responsabilizacâo 100,0 100,0 100,0 ,0 50,0 100,0 87,5 25,0

Tempo na Tarefa em Avaliacâo Final 20,0 56,9 38,1 18,44 87,5 100,0 96,9 6,3

Tempo Fora da Tarefa em Avaliacão Final 43,1 80,0 61,9 18,44 ,0 12,5 3,1 6,3

Tempo Organizacão 5,11 21,0 13,9 8,0 10,4 19,0 13,9 4,0

Tempo Manipulacão do Material ,0 1,5 0,6 0,7 ,0 1,9 ,5 ,9

Tempo Manipulacão do Material por Professor ,0 100,0 50,0 70,7 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Manipulacâo do Material por Alunos ,0 100,0 50,0 70,7 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo na Tarefa em Manipulacâo do Material 100,0 100,0 100,0 ,0 ,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Fora da Tarefa em Manipulacão do

Material

,0 ,0 ,00 ,0 ,0 .0 .0 ,0

Tempo Formacão de Grupos ,0 7,9 3,6 3,5 ,0 4,9 1,2 2,5

Tempo Formacão de Grupos por Professor ,0 100,0 33,3 57,7 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Formacãode Grupos por Alunos ,0 100,0 66,7 57,7 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo na Tarefa em Formacão de Grupos 71,4 100,0 90,5 57,7 64,3 64,3 64,3 ,0

Tempo Fora da Tarefa em Formacao de Grupos ,0 28,6 9,5 16,5 35,7 35,7 35,7 ,0

Tempo Transicão 5,1 14,7 9,7 4,9 8,5 19,0 12,2 4,6

Tempo na Tarefa em Transicâo 51,2 84,6 69,9 15,4 35,3 81,0 62,9 20,8

Tempo Fora da Tarefa em Transicâo 15,4 48,8 30,1 15,4 19,0 64,7 37,1 20,8

Tempo Outros 18,1 34,4 26,2 6,8 6,0 19,7 13,9 6,2
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No período da prática de aprendizagem verificámos que, apesar de Ihe ter

sido consagrado mais tempo no basquetebol, a proporgão do nível de

aproveitamento pelos alunos foi superior no atletismo. A diferenga entre as

duas unidades de ensino quanto ao nível de aproveitamento desse tempo,

decorreu do facto de os alunos terem cooperado mais nas tarefas propostas

no atletismo. O clima de entusiasmo e empenhamento observado na

actividade dos alunos durante este período foi particularmente expressivo

durante as aulas desta unidade de ensino (Ant, NC, AtM, 2, 3). Embora

também tivesse sido elevado, no caso do basquetebol, esse empenhamento

assumiu variagôes, em fungão da proximidade física com que o professor

realizava o controlo da actividade dos alunos (Ant, NC, B2). Por esta razão

observou-se um percentagem mais elevada de iniciativas de simplificagão do

nível de complexidade das tarefas propostas e de comportamentos fora da

tarefa.

A este dado deve também associar-se o estilo de responsabilizagão seguido

pelo professor nas duas actividades. Apesar de ter sido possível constatar que,

em ambos os casos, Antônio manifestou um comportamento de elevada

vigilância e apoio â actividade dos alunos, traduzido por uma supervisão activa

apoiada na utilizagão do feedback pedagôgico, de forma substantiva, positiva e

individual (Ant, NC, B1, 2, 3, 4; AtM, 2, 3, 4), no basquetebol este tipo de

supervisão foi registada com uma percentagem de tempo superior. Contudo,

foi também nesta actividade que se observou uma maior percentagem de

ausência de supervisão, sendo que no atletismo, apesar de não ter intervindo

de forma tão sistemática, o professor manteve os alunos durante mais tempo

sob o seu controlo visual.

Outro aspecto que pode ter contribuído para um maior aproveitamento do

tempo de prática no caso do atletismo foi o tipo de estrutura organizativa

privilegiada pelo professor no basquetebol. Referimo-nos aos contextos de

grupos/tarefa e de jogo, que são estruturas que implicam, não sô uma maior

autonomia dos alunos em relagão ao controlo da sua prestagão na tarefa,

como uma maior dependência em relagão â qualidade da prática dos seus

companheiros de trabalho. Particularmente na situagão de jogo, o professor
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também foi condicionado a interromper a actividade de um maior número de

alunos quando queria realizar uma intervengão sobre o desempenho da

actividade (Ant, NC, B1).

O tempo despendido nas tarefas de avaliagão final foi ligeiramente superior

no caso das aulas de atletismo. Este dado não é contudo indicador de uma

maior preocupagão do professor com a análise e balango das actividades

nesta unidade de ensino. A observagão qualitativa indica que, em ambas as

actividades, o professor procurou realizar um balango sobre as actividades da

aula, relacionando-a com aulas vindouras e solicitando a intervengão dos

alunos nessa apreciagão (Ant, NC, AtM, 2, 4; B1, 2, 3, 4). Embora os dados da

observagão dedutiva acrescentem que foi nas aulas de atletismo que se

verificou a maior qualidade da informagão prestada pelo professor neste

período - as categorias de clareza da exposigão assim o indicam -, o nível de

congruência de cooperagão dos alunos com esta tarefa foi significativamente

superior no caso do basquetebol, revelando que a quantidade e qualidade da

informagão observadas no atletismo não foram elementos suficientes para

garantir uma maior eficácia. Esta diferenga pode relacionar-se com o facto da

responsabilizagão ter estado mais presente no ensino do basquetebol.

Analisando agora as diferengas em relagão ao sistema de organizagão,

observamos que o tempo médio despendido com as tarefas neste sistema foi

igual nas aulas das duas unidades de ensino. Os tempos utilizados nas

diferentes rotinas também foi muito similar. No caso da manipulagão do

material o tempo foi idêntico, mantendo-se um nível de cooperagão dos alunos

também semelhante, não obstante o professor ter assumido nesta tarefa um

maior protagonismo durante as aulas de basquetebol.

A formagão de grupos foi mais demorada nas aulas de atletismo, tendo-se

no entanto assinalado um maior protagonismo e cooperagão dos alunos no

desempenho desta tarefa, durante esta unidade de ensino. Também se

observou que, no caso do basquetebol, embora Antônio tenha recorrido a

grupos formados no início da unidade de ensino (Ant, NC, B1.2), algumas

vezes teve que intervir na orientagão desta tarefa porque os alunos não se

recordavam dos grupos a que pertenciam (Ant, NC, B1).
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Finalmente, em relagão âs tarefas de transigão, verifica-se que os alunos

cooperaram de forma semelhante e bastante elevada nas duas actividades,

apesar de nestas rotinas se ter despendido mais tempo durante o ensino do

basquetebol. Uma das características da intervengão de Antônio nesta tarefa

traduziu-se por um apelo sistemático å rapidez e ritmo na sua execugão (Ant,

NC, Atl2, 3, B1, 2, 3), com uma correspondência mais elevada por parte dos

alunos no caso do atletismo (Ant, NC, Atl1 ,2,3).

Estes resultados indicam que as diferengas entre as duas actividade se

situaram ao nível da utilizagão do sistema de instrugão, nas características da

informagão proporcionada nas tarefas de informagão inicial e avaliagão final e

no sistema de acompanhamento das tarefas práticas. Em relagão â primeira

não se observaram diferengas substanciais na cooperagão dos alunos. Nas

tarefas práticas os alunos cooperaram mais onde o professor exerceu um

controlo mais sistemático da actividade dos alunos (atletismo), sucedendo o

mesmo nas tarefas de avaliagão final.

Na organizagão, as diferengas registaram-se em relagão âs tarefas de

formagão de grupos e de transigão, ambas com um saldo favorável para as

aulas da unidade de ensino do atletismo.

4.2.4.2 Gestão do Sistema Social dosAlunos

As características na gestão do sistema social dos alunos nas duas

unidades de ensino são apresentadas no Quadro 71 .

Como se pode observar, no âmbito do controlo da disciplina, as condigôes

criadas por Antônio foram muito similares nas duas actividades. Assim,

verificou-se que a maioria das medidas analisadas não estiveram ou estiveram

pouco presentes em ambas as unidades de ensino. Entre as mais frequentes,

destacaram-se dois procedimentos associados â prevengão da disciplina - o

reforgo do comportamento apropriado dos alunos e o controlo preventivo da

participagão daqueles que manifestavam mais tendência para comportamentos

inapropriados - e a eficácia da sua intervengão na reacgão aos

comportamentos inapropriados, condigão que integra o sub-sistema de

remediagão da disciplina.
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Quadro 71 - Ensino de Antônio: Características da gestão do sistema social dos alunos

CONTROLO DA DISCIPLINA Atletismo (%) Basc uetebol (%)

1 2 3 4 X 1 2 3 4 X

Explicita as regras de conduta na aula 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando explicita as regras de conduta na aula,
solicita e comenta a opinião dos alunos sobre as

mesmas

25,0 0,0 75,0 25,0 0,0 75,0

Utiliza formas de evocacão (verbais ou escritas) das

regras de conduta na aula
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados referindo

as regras de conduta da aula que foram

desrespeitadas

100,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados
mantendo o ambiente positivo na aula

100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Realca os comportamentos apropriados dos alunos 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Controla a participacão na aula dos alunos com

comportamentos inapropriados
25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Reforca os comportamentos apropriados, quando
ocorre um comportamento inapropriado

100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos

inapropríados que assumiram e as razôes dos

mesmos

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando reage aos comportamentos inapropriados
explicita o seu preiuizo para a actividade da aula

100,0 0,0 0,0 75,0 25 0,0

Reage de forma consequente aos comportamentos

inapropríados
25,0 75,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Castiga dos alunos que revelam comportamentos

inapropriados
100,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

Promove castigos que utilizam características das

actividades fisicas como factores de punicão

25,0 25,0 50,0 0,0 50,0 50,0

CLIMA 1 | 2 3 I 4 X 1 I 2 3 I 4 X

Na apresentacão das actividades de aprendizagem,
refere a sua utilidade para os alunos

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Na apresentacão e avaliacâo das actividades solidta

a opinião dos alunos sobre a aula
100,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as

tarefas de maior complexidade
0,0 25,0 75,0 0,0 25,0 75,0

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os

alunos com maior dificuldade
75,0 25,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Realca o esforco de aprendizagem dos alunos 50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Realca os sucessos de aprendizagem dos alunos 25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos de

aprendizaqem
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Solicita apreciacôes positivas dos alunos entre si 100,0 0,0 0,0 100.0 0,0 0,0

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Interage com os alunos a propôsito dos sentimentos

que estes revelam sobre a aula
25,0 25,0 50,0 25,0 25,0 50,0

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 0,0 25,0 75,0 0,0 50,0 50,0

Intervém individualmente com os alunos acerca da

sua participacão na aula
100.0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando intervém com os alunos acerca da sua

participacão na aula, revela expectativas positivas
25,0 0,0 75,0 50,0 0,0 50,0

Diríge-se aos alunos utilizando o seu nome 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Reage da mesma forma a comportamentos

inapropriados semelhantes
0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Durante a aula, interage com os alunos sobre

assuntos pessoais

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Durante a aula, expressa sentimentos positivos

acerca dos conteúdos de aprendizaqem
75,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando

interaqe com os alunos

50,0 50,0 0,0 0,0 100,0 0,0

sim nao sim nao

Organiza a aula com diferentes tipos de actividades

simultaneamente

25,0 75,0 0,0 100,0

Durante a aula, interage com a maioria dos alunos 100,0 0,0 100,0 0,0

(1/2 = Nunca/Algumas Vezes; 3/4
= Muitas Vezes/Sempre; X = Não se Justifica)

Verificámos, por exemplo, a sua preocupagão com os alunos mais

indisciplinados, procurando reorientar a sua atengão para as tarefas da aula
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(Ant, NC, B1, Atl2), utilizando-os como modelos de demonstragão (Ant, NC,

B1), ou ainda reforgando a sua participagão nas tarefas (Ant, NC, B2). Nas

reacgôes âs condutas inapropriadas, Antônio adoptava uma intervengão

individualizada, chamando para junto de si o protagonista, manifestando-lhe o

seu desagrado com a situagão (Ant, NC, Atl1, 2, B3).

Os restantes indicadores de eficácia na gestão da disciplina não estiveram

ou estiveram pouco presentes durante as aulas. Por exemplo, raramente ou

nunca foi observado um momento de evocagão ou esclarecimento das regras

de conduta da aula. Durante os momentos de reacgão a comportamentos

inapropriados, Antônio também raramente solicitou os alunos para explicitar as

suas causas ou assumirem a responsabilidade desses comportamentos.

As maiores diferengas entre as duas unidades de ensino constataram-se na

manutengão de um ambiente positivo, quando Antônio interveio para controlar

os comportamentos inapropriados na aula. Essa condigão surgiu com mais

frequência no ensino do basquetebol. Foi também nesta unidade de ensino

que este professor mais utilizou o castigo como meio de controlo do

comportamento inapropriado, recorrendo â utilizagão da actividade física, no

caso, a actividade de corrida em volta do espago lectivo111.

Em relagão â sua intervengão no domínio do sub-sistema clima de aula, o

quadro também mostra que houve um conjunto grande das condigôes

analisadas que não se verificaram nas aulas de Antônio.

No âmbito da promogão da relagão entre os alunos e a matéria verificámos

que durante a sua apresentagão, nunca ou raramente foi: explicitada a

importância das tarefas de aprendizagem para os alunos; solicitado-lhes que

apreciassem a sua prôpria prestagão nas tarefas ou as características da aula;

ou realizadas intervengôes individuais acerca da participagão dos alunos na

aula. Também verificámos que foi reduzido o nível de diversificagão das

actividades na aula.

1 1 1 Recordamos que Antônio sustentava que este procedimento poderia ser utilizado num clima positivo, sem prejudicar o gosto dos alunos peh
conteúdos da disciplina.
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Contudo, observou-se com frequência a preocupagão de Antônio em realgar

os sucessos que os alunos iam manifestando durante a actividade e em

acompanhar as tarefas de maior complexidade, quando as circunstâncias o

justificavam.

As medidas de promogão de relagôes positivas dos alunos entre si também

nunca ou raramente foram adoptadas por este professor. No domínio da sua

relagão com os alunos, não se observou que Antônio utilizasse com frequência

interacgôes focadas nos assuntos pessoais do aluno, ou se preocupasse em

expressar o gosto que manifestava pelas actividades da aula. Neste domínio,

as suas preocupagôes dirigiram-se para a utilizagão sistemática do nome dos

alunos; para a garantia da justeza e equilíbrio das suas reacgôes com os

alunos quando estes manifestavam comportamentos inapropriados; e para a

distribuigão da sua atengão pela maioria dos alunos durante as aulas.

Para além das características que acabamos de referir, que foram comuns

âs aulas das duas unidades temáticas, observaram-se diferengas entre as

condigôes criadas em ambas. Assim, durante a prática das tarefas do

basquetebol, Antônio procurou, com mais frequência, acompanhar os alunos

com maiores dificuldades. Foi também nesta actividade que o professor se

concentrou mais no reforgo do empenho que os alunos demonstraram nas

tarefas e na utilizagão de uma intervengão menos avaliativa junto dos alunos.

Observamos assim que, apesar de pouco ou nunca presentes muitas das

condigôes consideradas essenciais para a qualidade do ensino no domínio da

gestão do sistema social dos alunos, Antônio realizou a gestão da disciplina,

com recurso a algumas medidas preventivas e de controlo directo do

comportamento; e promoveu o clima de aula a partir de uma intervengão

focada no apoio â prestagão dos alunos nas tarefas de aprendizagem.

Verificamos também que a gestão deste sistema mostrou maior qualidade no

ensino do basquetebol.

Algumas indicagôes recolhidas nas notas de campo ajudaram a identificar

outras razôes que podem justificar o nível de cooperagão dos alunos nas

tarefas observadas. Uma dessas situagôes retratou a condescendência de

Antônio para com as múltiplas interacgôes individuais e brincadeiras que os
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alunos desenvolviam durante os momentos de espera (Ant, NC, B4),

reservando desta forma um espago para a realizagão das interacgôes sociais

entre os alunos. Observámos também que, a propôsito das intervengôes

espontâneas dos alunos acerca das aulas, Antônio procurava corresponder-

Ihes, escutando-as e intervindo a propôsito das mesmas (Ant, NC, Atl2, 4, B3).

Relembramos que as duas medidas já tinham sido argumentadas como

aceitáveis desde que os alunos cooperassem
no trabalho académico proposto

para a aula.

4.2.4.3 A Percepcão dos Alunos de Antônio Sobre a Educacão FIsica, a

SUA COMPETÊNCIA E PARTICIPACÃO NAS AULAS, E SOBRE A TURMA

Salvaguardando que estes indicadores da percepgão
dos alunos podem não

ter decorrido directamente da intervengão do professor, apresentamos de

seguida a estatística descritiva dos testemunhos revelados pelos alunos de

Antônio.

No Quadro 72, são sintetizadas as percepgôes dos seus alunos sobre a

disciplina de educagão física. Os indicadores sobre a sua motivagão indicam

um elevado interesse e sentimento de satisfagão da quase totalidade dos

alunos pela disciplina. Com efeito, entre 80 e 100% dos alunos disseram

gostar muito ou estarem mutíssimo agradados com a educagão física,

reforgando a imagem que Antônio já tinha transmitido acerca da atitude

positiva que estes alunos nutriam em relagão a esta área de formagão.

Quadro 72 - Percepgão dos alunos de Antônio sobre a educagão física

Indicadores de Motivacão Face â Educacão Física (%) 1 2 3 4 5

Gosto pela Disciplina 0,0 0,0 0,0 70,0 30,0

Aqrado pela EducaQão Física 0,0 0,0 20.0 40,0 40,0

Indicadores de Importância Educacão Física na Formacão (%) 1 2 3 4 5

Importância para a Formagão 10,0 20,0 70,0 0,0 0.0

Importância das Aprendizagens em Educagão Física 0,0 10,0 50,0 40,0 0,0

(1-Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitissimo)

Contudo, quando instados a pronunciar-se sobre a importância da disciplina

na sua formagão, os alunos revelaram uma opinião menos positiva. As

respostas mais tímidas foram observadas no juízo que realizaram sobre o valor

da disciplina na sua formagão. Sobre este assunto, os alunos manifestaram

opiniôes que se situaram entre o valor mais baixo (10%) e o valor médio (70%).
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Quando consideraram a importância das aprendizagens realizadas no seio das

aulas de educagão física, a sua percepgão tomou-se mais positiva, com uma

maioria dos alunos a pronunciarem-se ainda com um valor intermédio ou

baixo.

Pela análise do Quadro 73 verificamos que apesar de maioritariamente

positiva, a auto-percepgão dos alunos foi ligeiramente superior quando

consideraram a sua habilidade nas aulas de educagão física em comparagão

com a sua percepgão de competência na actividade desportiva.

Quadro 73 - Percepgão de competência dos alunos de Antônio

Indicadores de Percepcão de Competência Pessoal (%) 1 2 3 4 5

Competência na Educagão Física 0,0 0,0 60,0 40,0 0,0

Competência no Desporto 0,0 20,0 50,0 30,0 0,0

Êxito na Educacão Física 0,0 20,0 40,0 40,0 0,0

Sucesso nas Aulas 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Em relagão â sua percepgão sobre o êxito na disciplina e o sucesso nas

aulas verificamos que os alunos consideraram ter um sucesso durante estas

últimas que não se reflectiu integralmente no êxito que percepcionavam ter em

educagão física. Neste último caso, 20% dos alunos pronunciou-se

negativamente.

Na percepgão da sua atitude face â aprendizagem (Quadro 74), observou-

se uma preocupagão semelhante com o sucesso e insucesso nas

aprendizagens e uma maior insatisfagão com as situagôes em que conseguiam

alcangar o êxito do que com aquelas em que tinham inêxito. Observa-se

também que apenas um aluno referiu não ficar insatisfeito quando tinha

insucesso nas aulas. Estes dados reflectem uma atitude de preocupagão dos

alunos com a sua actividade de aprendizagem na aula.

Quadro 74 - Percepgão dos alunos de Antônio sobre a sua atitude nas aulas face â aprendizagem
._ jî ■ i_ r_ ....s«_,Atitn__h.-._P7 l»Á.\ . 9 T I _L S
Indicadores de Percepgão da Atitude face â APZ (%

Preocupacão com o Sucesso

Preocupacão com o Insucesso

Satisfacão com o Sucesso

Insatisfacão com o Insucesso

0,0

0,0

0,0

10.0

0,0

10,0

0,0

0.0

20,0

20,0

30,0

20,0

(1- Nada; 2
- Pouco, 3- Alguma Coisa, 4

- Muito, 5 Muitíssimo)

60,0

60,0

50,0

30.0

20,0

10.0

20.0

40,0

A imagem que alunos possuíam da turma (Quadro 75), revelou-se

globalmente positiva em todos os indicadores que utilizámos, excepto no caso
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da indisciplina, onde a maioria dos alunos reconheceu que a turma era algo ou

muito indisciplinada, sublinhando a opinião que Antônio já tinha manifestado.

Recordamos que, embora encarasse positivamente as características da

turma, este professor utilizou a indisciplina de algumas alunos como o principal

critério para elegê-la para este estudo.

Quadro 75 -

Percepgão dos alunos de Antánio sobre a turma

Indicadores de Percepcão sobre a Turma (%) 1 2 3 4 5

Indisciplina da Turma 0,0 50,0 40,0 10,0 0.0

Colaboracão da Turma 0,0 0,0 10,0 70,0 20,0

Gosto da Turma pelas Aulas 0,0 0,0 10,0 70,0 20,0

Competência da Turma 0,0 0,0 40,0 50,0 10,0

Cooperagão da Turma 0,0 0,0 60,0 40,0 0.0

Sentimento de Pertenga 0,0 10,0 10,0 40,0 40,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

O nível de cooperagão da turma nas actividades propostas por Antônio, o

seu gosto pelas aulas, o seu nível de capacidade da turma nas aprendizagens

e o sentimento de pertenga ao grupo foram itens em que a quase totalidade

dos alunos manifestaram uma percepgão muito positiva, o que já não se

observou na sua percepgão sobre a ajuda que dispensavam uns aos outros

durante as aulas - mais de metade dos alunos (60%) consideraram que a

colaboragão entre si era mediana.

A análise do Quadro 76 indica que a perspectiva da maioria destes alunos

sobre as orientagôes que a disciplina deveria assumir se identificam com a

perspectiva que Antônio sustentou nos diferentes testemunhos ao longo deste

estudo. Com efeito, 60% dos alunos privilegiou uma concepgão da disciplina

centrada na criagão de oportunidades de aprendizagem dos conteúdos

específicos da disciplina.

Quadro 76-Concepgão de educagão física dos alunos de Antônio

Concepcão de Educacão Física (%)

Pedagogista

Biologista

Aprendizapem

o.o

40,0

60,0

30,0

40,0

30,0

70,0

20,0

10.0

(1- Primeira Escolha; 2 -

Segunda Escolha, 3 - Terceira Escolha)

Observa-se ainda que cerca de 40% dos alunos preferia que a disciplina se

orientasse para o desenvolvimento e manutengão das capacidades físicas e

que a ideia de que a educagão física devia traduzir-se por um espago de

recreagão e lazer foi rejeitada pela grande maioria dos alunos.
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A coincidência entre as perspectivas de Antônio e dos seus alunos acerca

das orientagôes para a educagão física não se reflectiram sobre o

entendimento que ambos realizaram acerca das aulas do professor (Quadro

77).

Quadro 77- Percepgão dos alunos sobre a orientagão pedagôgica das aulas do Antánio

Percepgão sobre Concepcão do Professor

Pedagogista

Biologista

Aprendizagem

o.o

60,0

40,0

Com efeito, apesar de nenhum aluno ter conotado estas aulas com uma

perspectiva recreativa, 60% indicou que as aulas de Antônio perseguiam

sobretudo orientagôes biologistas e apenas 40% um enfoque na

aprendizagem. Uma das explicagôes que encontramos para este facto pode ter

estado no elevado ritmo que Antônio procurou imprimir âs suas aulas, uma

preocupagão que manifestou ao longo do estudo e que pudemos observar na

forma como geria as transigôes na aula e no tempo de prática que concedeu

aos seus alunos em ambas as actividades. Outra interpretagão pode ser

encontrada no facto de parte das aulas de atletismo terem sido dedicadas â

aprendizagem do controlo de esforgo aerôbio.

4.2.4.4 A Percepcão dos Alunos Sobre as CondicOes de Ensino Criadas

NAS AULAS DEANTÔNIO

A perspectiva que os alunos de Antônio manifestaram sobre a criagão de

condigôes de um ensino de qualidade nas suas aulas foi bastante positiva em

todas as dimensôes da intervengão pedagôgica.

No âmbito do sistema de instrugão (Quadro 78) observamos que as duas

únicas situagôes em que os alunos se pronunciaram pela ausência dessas

características nas aulas foi, em relagão ao período de informagão inicial,

assinalando que nunca ou poucas vezes o seu professor explicava a relagão

entre as actividade e a organizagão da aula; e na utilizagão do questionamento

a todos os alunos, durante o acompanhamento das actividades. As restantes

condigôes, com algumas variagôes de intensidade, foram percepcionadas

como tendo ocorrido bastantes vezes ou sempre.
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Este perfil de respostas manteve uma elevada homogeneidade entre as

duas unidades de ensino, observando-se apenas pequenas variagôes

positivas. Na tarefa de apresentagão das actividades, os aspectos

reconhecidos como mais presentes nos dois casos foram o esclarecimento da

logica da estrutura das aulas e a utilizagão de formas de visualizagão das

tarefas de aprendizagem. Em relagão a este momento, as diferengas entre as

duas unidades de ensino, encontraram-se na explicitagão dos elementos mais

importantes das tarefas e no nível de compreensão que os alunos alcangavam

sobre as actividades da aula, superiores no basquetebol. No atletismo as

percepgôes foram mais positivas em relagão â captagão da atengão dos

alunos e â sua participagão voluntária dos alunos nos períodos de controlo da

informagão.

Em relagão å tarefa de avaliagão final, os testemunhos dos alunos no

atletismo indicaram que Antônio realizava mais vezes uma avaliagão focada

nos aspectos mais importantes da aula e conseguia obter uma participagão

daqueles nestas tarefas. No basquetebol, as condigôes de ensino revelaram-

se mais vantajosas em relagão å ligagão dos conteúdos tratados com as aulas

seguintes e â significagão das aprendizagens realizadas.

Foi também nesta actividade que os alunos percepcionaram melhores

condigôes de acompanhamento da prática de aprendizagem, nomeadamente

em relagão â utilizagão de algumas características do feedback pedagôgico:

regularidade, direcgão, acompanhamento da prática consequente e utilizagão

do questionamento.

No atletismo essas condigôes foram mais favoráveis na utilizagão do

feedback descritivo e solicitagão da intervengão dos alunos na apreciagão da

sua actividade.

A percepgão dos alunos e o sentimento de auto-eficácia de Antônio na

instrugão, manifestaram-se assim bastante coerentes, revelando ambos uma

percepgão positiva muito elevada sobre a capacidade deste professor

implementar as condigôes de sucesso do ensino.
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Quadro 78 -

Percepgão dos alunos sobre as condigôes de instrugão das aulas de Antônio
Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Basquetebol (% )
1 2 3 4 1 2 3 4

Instrucão:

informacão

sobre as

actividades

deapz

1. Quando o meu professor apresentava o que
iamos fazer na aula eu estava atento

0,0

(*)

0,0 50,0 40,0 0,0 40,0 20,0 40,0

2. Quando o meu professor fazia perguntas sobre o

que íamos fazer na aula eu pedia para responder

0.0

(*)

0,0 50,0 20,0 10,0

(*)

0.0 30,0 30,0

5. Quando apresentava a aula, o meu professor
explicava as coisas dos exercicios a que tínhamos

de dar mais atencåo

0,0

(')

10,0 30,0 40,0 0,0 0,0 20,0 80,0

6. Quando apresentava a matéria, o meu professor
explicava como é que as diferentes partes da aula

se interligavam

0,0

(')

0.0 20,0 70,0 0,0

(*)

0,0 40,0 40,0

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o meu

professor fazia os exercícios para nos mostrar o

que tinhamos que aprender

0,0 10,0 40,0 50,0 0,0

(')

20,0 20,0 50,0

8. Quando o meu professor apresentava os

exercícios da aula eu ficava sem dúvidas sobre o

que lamos fazer

0.0

(*)

10,0 30,0 40,0 10,0 20,0 10,0 60,0

10. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava porque é que a maneira como

organizava a aula nos fazia aprender melhor

40,0

(*)

40,0 10,0 0,0 50,0 30,0 10,0 10,0

44. O meu professor gastava pouco tempo a

explicar os exercicios que se iam fazer na aula

0,0

fí

30,0 50,0 0,0 10,0

(*)

10,0 40,0 10.0

Instrucão:

avaliacão

final das

activldades

deapz

4. No final, quando o meu professor me pedia a

opiniåo sobre a aula eu dava-a

0,0

(')

20,0 40,0 20,0 10,0

(•)

20,0 20,0 30,0

29. No final da aula, o meu professor dizia o que

lamos aprender na aula sequinte

0,0

(•)

20,0 30,0 30,0 0,0

(*)

0,0 30,0 50,0

36. No final da aula, o meu professor dizia o que é

que tinha sido mais importante nos exercicios que

tínhamos estado a aprender

0,0

(')

0,0 40,0 50,0 0,0 0,0 70,0 30,0

38. No final da aula, o meu professor dizia para que
é tinhamos estado a aprender aqueles exercicios

0,0

(*)

0,0 50,0 30,00 0,0 20,0 30,0 50,0

39. No final, o meu professor dizia aquilo que eu e

os meus colegas tínhamos ou não conseguido

aprender na aula

0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 20,0 80,0

Instrucão:

Acomp. das

actividades

deapz

3. Quando o meu professor me pedia, eu ajudava-o
na aula

0,0 0,0 10,0 90,0 0,0 40,0 20,0 40,0

16. Na aula, o meu professor conseguia observar

toda a turma ao mesmo tempo

10,0

(*)

10,0 20,0 20,0 10,0

(*)

20,0 40,0 0,0

17. Quando me corrigia, o meu professor dizia-me

o que estava a fazer bem e o que estava a fazer

mal

0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 20,0 80,0

18. O meu professor ia-me corrigindo durante toda

a aula

0,0

(*)

20,0 40,0 30,0 20,0 10,0 20,0 50,0

19. Quando eu e os meus colegas tínhamos a

mesma dificuldade nos exercícios, o meu professor

corrigia-nos a todos ao mesmo tempo, em vez de

corriqir um de cada vez

0,0

(')

20,0 20,0 40,0 0,0 20,0 30,0 50,0

20. Quando me corrigia, o meu professor explicava-
me porque é que eu estava a fazer bem ou a fazer

mal os exerclcios

0,0 0,0 30,0 70,0 0,0 0,0 30,0 70,0

21 . Quando me corrigia, o meu professor explicava-

me como é que deveria realizar os exercicios para

não voltar a fazer mal

0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 00,0 10,0 90,0

22. Depois de me corrigir, o meu professor ficava

iunto de mim a ajudar-me até que eu fizesse bem

0,0

(*)

0,0 60,0 20,0 0,0

(*)

10,0 40,0 40,0

24. Quando eu estava a realizar os exercicios, o

meu professor pedia-me para eu explicar como é

que eu os estava a fazer

0,0

(')

20,0 30,0 20,0 10,0

(*)

50,0 10,0 0,0

25. Durante a aula, o meu professor fazia

perguntas sobre os exercícios a quase todos os

alunos

20,0

(')

60,0 0,0 10,0 30,0 40,0 20,0 10,0

26. Quando me fazia perguntas, o meu professor

esperava para que eu pudesse pensar e dar a

resposta

10,0

(')

0,0 50,0 30,0 0,0

(*)

0,0 40,0 50,0

42. Durante a aula, o meu professor conseguia dar

atencão ås várias coisas que se passavam

0,0

(*)

0,0 60,0 30,0 0,0

(•)

0,0 60,0 30,0

43. Durante os exerclcios, eu esforcava-me por

aprender _

0,0 0,0 30,0 70,0 0.0 0,0 30,0 70,0

58. Durante os exercicios, o meu professor dizia-

me que o que estava aprender era importante para

mim

0,0 30,0 60,0 10,0 10,0

(*)

30,0 20,0 20,0

*) (1
= Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes;

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder
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0 Quadro 79 sintetiza as percepgôes dos alunos em relagão âs condigôes

em que decorreu a organizagão das aulas. Neste âmbito, observamos que,

sem excepgão, todas as condigôes foram consideradas muito presentes nas

aulas das duas unidades de ensino.

Quadro 79 - Percepgão dos alunos sobre as condigôes de organizagão das aulas de Antonio

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Basquetebol (%)

1 2 3 4 1 2 3 4

Organizacão:
alunos

14. Quando explicava os exercicios, o meu

professor chamava-me a atencâo para evitar que

eu corresse o risco de me maqoar

10,0 0,0 30,0 60,0 0,0

(*)

0,0 20,0 70,0

15. Quando o meu professor pedia, eu mudava

rapidamente entre os exercicios

0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 50,0 50,0

30. Quando o meu professor nos chamava eu ia

rapidamente para junto dele

0,0 10,0 50,0 40,0 0,0 0,0 40,0 60,0

32. Eu chegava â aula å hora combinada 0,0 0,0 30,0 70,0 0,0 0,0 20,0 80,0

34. 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

0,0 0.0 50,0 50,0 0,0 10,0 40,0 50,0

35. Quando o meu professor pedia, eu e os meus

colegas formávamos os grupos rapidamente

10,0 30,0 30,0 30,0 0.0 50,0 20,0 30,0

37. Quando eu colaborava na aula, o meu

professor mostrava que tinha ficado satisfeito

comigo

0,0

(*)

10.0 70,0 10,0 0,0

(*)

10,0 40,0 40,0

59. 0 meu professor corrigia-me a mim ou aos

meus colegas sem interromper a aula

20,0 0,0 40,0 40,0 0,0 20,0 20.0 60,0

Organizacão:

espacos e

equipamento

13. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material correctamente

0,0

(*)

0,0 40,0 50,0 0.0

(*)

0,0 40,0 40,0

12. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material rapidamente

0.0

0

10,0 30,0 50,0 0,0

0

10,0 20,0 40,0

Organizacão:

tempo

27. Durante a aula, eu estava a maior parte do

tempo a realizar os exercicios

0,0

(*)

10,0 30,0 50,0 0,0

(')

0,0 30,0 60,0

33. 0 meu professor registava as faltas sem gastar

tempo

0,0

(*)

0,0 20,0 60,0 0.0

(•)

20,0 40,0 20,0

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

As variagôes dos resultados nas duas unidades de ensino foram muito

reduzidas. Assim, assinalamos uma grande semelhanga na presenga das

condigôes sobre a gestão do materia! e na maioria das condigôes sobre a

gestão dos alunos. Os casos mais salientes relacionaram-se com o

reconhecimento que Antônio demonstrava em relagão å colaboragão que os

alunos davam na aula (maior no atletismo) e ao registo de presengas (também

favorável ao atletismo).

Nas duas actividades, as condigôes consideradas mais presentes foram a

presenga dos alunos no horário estabelecido para a aula e a prevengão do

risco no desempenho das actividades. Entre os menos presentes encontramos

a rapidez alcangada na formagão dos grupos.

Em relagão a esta dimensão de intervengão pedagôgica encontramos nos

alunos uma percepgão mais positiva da intervengão de Antônio do que aquela
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que o prôprio tinha manifestado quando expressou o sentimento de

capacidade de intervengão nesta área. Recordamos que foi neste domínio que

o professor revelou um sentimento de auto-eficácia mais baixo em relagão ås

duas unidades de ensino.

Quanto âs condigôes associadas â promogão do clima de aula (Quadro 80),

os alunos consideraram que algumas condigôes importantes tinham uma

presenga intensa nas aulas do seu professor. Assim, nas duas unidades de

ensino foi reconhecida a sua preocupagão com o incitamento â actividade de

aprendizagem dos alunos, â equidade de tratamento dos alunos na

transmissão de uma imagem de confianga e de ajuda aos alunos,

curiosamente o conjunto das áreas que também observámos como mais

presentes nas suas aulas.

Quadro 80 -

Percepgão dos alunos sobre as condigôes de clima das aulas de Antônĩo

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Basquetebol (% )
1 2 3 4 1 2 3 4

Clima:

Relacão

aluno/

Matéria

9. Quando o meu professor apresentava os

exercicios que iamos fazer na aula, dizia para que
é que eles serviam

10,0

(*)

0,0 50,0 20,0 10,0

(*)

20,0 60,0 0,0

31 . Eu gostava muito dos exercícios da aula 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 10,0 80,0 10,0

41. 0 meu professor perguntava-me o que é que

eu pensava e sentia da aula

10,0

(*)

20,0 10,0 10,0 10,0

(')

50,0 20,0 0,0

62. Nos exerclcios mais difíceis, o meu professor
fazia com que eu continuasse a tentar

0,0 0,0 40,0 60,0 0,0 0,0 10,0 90,0

63. 0 meu professor dizia-me que eu era capaz de

aprender coisas dificeis
0,0

0

0,0 30,0 50,0 10,0

(')

0,0 20,0 50,0

Clima:

Relacão

alunos entre

sl

11. O meu professor pedia-me que eu fosse

simpático e amigo com todos os meus colegas

0,0

(*)

20,0 30,0 30,0 10,0

(*)

10,0 40,0 20,0

45. Nos exercicios, eu e os meus colegas

ajudávamo-nos uns aos outros, mesmo quando

uns eram melhores e outros piores

10,0 0,0 50,0 40,0 0,0

(*)

10,0 40,0 40,0

Clima:

Relacão

aluno/

Professor

40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opiniôes

0,0

(*)

0,0 60,0 10,0 0,0

(*)

20,0 30,0 10,0

53. O meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

10,0

(*)

10,0 40,0 30,0 0,0

(*)

0,0 30,0 60,0

54. Na aula, eu tinha confianca no meu professor 0,0 0,0 10,0 90,0 0,0 0,0 20,0 80,0

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me que

achava que eu era capaz de aprender

0,0

(*)

0,0 50,0 40,0 0,0

(*)

0,0 20,0 60,0

56. Na aula, o meu professor tratava-me a mim e

aos meus coleqas da mesma maneira

0,0 0,0 0,0 100,0 10,0 0,0 20,0 70,0

57. 0 meu professor falava comigo sobre os meus

gostos e assuntos pessoais, mesmo quando não

tinham a ver com a aula

40,0

(*)

20,0 10,0 0,0 60,0

(*)

20,0 0,0 0,0

60. Quando o meu professor me corrigia, era para

me ajudar

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 10,0 90,0

**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes 4 = Serr pre ou Quase Sernpre)

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

A condigão de ensino reconhecida como menos frequente nas suas aulas

foi a preocupagão com os assuntos ou interesses pessoais dos alunos, outra

área que também tínhamos verificado estar pouco presente nas suas aulas.
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As maiores diferengas entre as duas unidades de ensino foram observadas

em relagão ao gosto dos alunos e do professor pelas actividades, sendo a

primeira mais favorável no atletismo e a segunda no basquetebol.

A componente do clima da aula que os alunos percepcionaram como mais

positiva foi a relagão professor/aluno. Aquela em que as respostas aos itens

assumiram valores positivos mais baixos foi na relagão dos alunos entre
si.

Â excepgão do item relativo â atengão concedida por Antônio aos interesses

pessoais dos alunos, estes resultados também confirmam a coerência entre a

percepgão de auto-eficácia de Antonio e a imagem que os seus alunos

revelaram das suas aulas.

Esta coerência é igualmente extensível â dimensão do controlo da disciplina

na aula. Como se pode observar pelo Quadro 81, a percepgão que os alunos

manifestaram sobre a implementagão de todas as condigôes de ensino foi

muito positiva. Assinalamos, no entanto, algumas variagôes de perspectiva em

relagão âs duas actividades.

Quadro 81 - Percepgão dos alunos sobres as condigôes de disciplina das aulas de Antônio

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Basquetebol (%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Disciplina:

promocão

46. As regras das aulas eram combinadas entre o

meu professor e os alunos

0,0

(*)

10,0 30,0 50,0 0,0

(')

10,0 50,0 10,0

47. Durante a aula, eu respeitava as regras que

tinham sido combinadas

0,0 20,0 50,0 30,0 0,0

(*)

10,0 70,0 10,0

49. Durante a aula, o meu professor lembrava-me

das regras combinadas

10,0

(•)

10,0 50,0 20,0 0,0

(*)

10,0 50,0 10,0

50. Quando eu me portava mal, o meu professor
resolvia o problema mantendo um bom ambiente

na aula

0,0

(•)

0,0 60,0 30,0 0,0

(')

10,0 20,0 50,0

51. Durante a aula, o meu professor mostrava-se

contente quando eu me portava bem

0.0

(•)

10,0 40,0 30,0 0.0

(*)

10,0 30,0 50,0

52. Quando os meus colegas queriam que eu me

portasse mal como eles, eu continuava fazer o que

estava a fazer

10.0

(')

20,0 20,0 30,0 10,0

(*)

10,0 30,0 40,0

Disciplina:
remediacão

23. Quando eu me portava mal, o meu professor

pedia-me que dissesse o que tinha feito e porque é

que tinha tido aquele comportamento

10,0

(')

20,0 30,0 20,0 10,0

(')

10,0 30,0 20,0

28. Quando eu me portava mal e o meu professor
me castigava, eu mantinha a minha opinião sobre

as aulas de Educacâo Fisica

0,0

(')

0,0 50,0 40,0 10.0

(*)

0,0 30,0 40,0

48. Depois de me ter portado mal, eu reconhecia o

que é tinha prejudicado com esse comportamento

0,0 10,0 40,0 50,0 0,0

(*)

0,0 40,0 40,0

61. Quando me portava mal, o meu professor
convencia-me para não tomar a fazer aquilo

0,0 10,0 40,0 50,0 0.0 0,0 50,0 50,0

('*) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram nåo saber responder

Na componente da prevengão da disciplina, os alunos consideraram que a

combinagão das regras, a sua evocagão e utilizagão tinham estado mais

presente nas aulas de atletismo; e que o reconhecimento dos seus
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comportamentos apropriados, a manutengão do clima de aula durante os

momentos controlo da indisciplina e a sua resistência ao aliciamento de

colegas para se envolverem em comportamentos inapropriados tinham sido

mais frequentes no basquetebol.

As medidas consideradas mais constantes nas aulas, no conjunto das duas

actividades, foram estas três últimas.

Em relagão âs condigôes de remediagão do comportamento inapropriado,

essa variagão não foi observada, entendendo os alunos que o professor os

tinha sobretudo convencido dos efeitos nocivos dos comportamentos

inapropriados e garantido que os castigos aplicados não interferissem na suas

atitudes face â disciplina. A intervengão do professor no sentido de exigir que

os alunos expusessem as razôes dos comportamentos inapropriados

adoptados foi a condigão que os alunos consideraram ter estado menos

presente nas aulas.

5. Conclusão do Caso Antônio: principais evidências sobre os

três conceitos em estudo

De seguida sintetizamos as principais evidências que resultaram do

acompanhamento do pensamento e acgão de Antônio e dos alunos realizado

ao longo das unidades de ensino de basquetebol e atletismo.

5.1 Sentimento de Auto-eficácia de Antônio

Antônio revelou um sentimento geral de auto-eficácia muito elevado que foi

confirmado em vários momentos do seu testemunho, nomeadamente quando

se reportou â sua percepgão de capacidade na implementagão de condigôes

específicas associadas â qualidade do ensino e â sua apreciagão sobre os

resultados habituais do seu modo de intervengão nas aulas. Nesta reincidência

foi apenas assinalada uma pequena dissonância, revelada a propôsito do seu

sentimento de capacidade na gestão da aula.

O seu sentimento de capacidade foi várias vezes justificado com base na

percepgão positiva que nutria face â sua competência geral em relagão â

intervengão pedagôgica; e å sua capacidade de identificagão, aceitagão e

577



ESTUDO DOS CAS0S

resolugão das dificuldades com que se ia confrontando ao longo da sua

experiência de ensino.

5.2 Conhecimento Prático de Antônio

A concepgão de educagão física de Antônio traduziu-se pela argumentagão

de ideias que classificámos no âmbito das perspectivas ecléctica (ou crítico-

constructiva) e personalista, preconizando uma formagão orientada para o

desenvolvimento psicomotor, â qual associou a capacidade de compreensão e

análise da actividade motora (que não circunscreveu å actividade desportiva) a

aprender pelos alunos. Nesta perspectiva, acrescentou ainda o valor da

integragão curricular da disciplina, a partir da articulagão das aprendizagens aí

realizadas num projecto de formagão interdisciplinar. O relevo dado â formagão

psicomotora e â sua integragão com os restantes domínio da personalidade foi

reiterado quando se referiu å imagem que sustentava sobre o sucesso dos

alunos na disciplina.

Na sua análise sobre as diferentes condicionantes deste "projecto

pedagôgico", Antônio sublinhou o carácter decisivo do papel do professor,

colocando, num segundo plano de importância, um conjunto amplo de

elementos extemos å relagão pedagôgica, entre os quais destacou a fungão da

família na construgão das atitudes dos alunos face â disciplina. Um factor que

retomou para argumentar algumas reservas que manifestou sobre a eficácia

do ensino em geral. O reconhecimento do poder do professor na realizagão

das orientagôes da disciplina foi associado ao seu conhecimento de conteúdo

e perseveranga na adopgão de atitudes de inovagão /formagão permanente.

A imagem que Antônio testemunhou sobre a qualidade do ensino foi

desenvolvida em torno da ideia da criagão e manutengão de um ambiente de

aula centrado nas aprendizagens, o qual traduziu pela qualidade do

empenhamento e adesão dos alunos no trabalho académico. O desempenho

do professor na construgão de solugôes de organizagão ajustadas a esse

desígnio foi, então, sublinhado como um elemento decisivo na eficácia da sua

intervengão. Esta foi uma imagem que se manteve constante no seu

testemunho, reflectindo-se particularmente na forma como privilegiou a

578



O Caso doAntônio

apreciagão dos episôdios de instrugão das suas aulas; na reflexão sobre as

suas implicagôes para a eficácia do ensino; no perfil atribucional interno que

manifestou em relagão a essas situagôes; e no seu conhecimento pedagôgico

sobre o ensino. Neste último, Antônio revelou um saber de grande afinidade

com as indicagôes formais sobre a qualidade do ensino, com uma estrutura

muito flexível, de carácter essencialmente instrumental, mas também com uma

importante valência reflexiva.

5.3 Qualidade do Ensino

Em relagão å prática de ensino deste professor foram registadas diferengas

entre as duas actividade acompanhadas, sem que contudo se descriminassem

vantagens gerais para qualquer uma delas. Em relagão ao sistema de

instrugão observámos que Antônio foi mais eficaz na obtengão da cooperagão

dos alunos durante as tarefas práticas de atletismo, tendo conseguido

melhores resultados nas tarefas de informagão final do basquetebol. Na

informagão inicial o seu desempenho foi semelhante durante as duas

actividades.

A utilizagão de procedimentos de eficácia relacionados com a clareza da

informagão e com a responsabilizagão caracterizaram a sua gestão das tarefas

de informagão e avaliagão final. No acompanhamento da prática de

aprendizagem foi observada uma expressiva utilizagão de mecanismos de

responsabilizagão com recurso ao feedback pedagôgico (com grande

versatilidade) e observagão.

No domínio da organizagão foram observadas algumas variagôes nas duas

actividades em relagão å gestão das rotinas, com resultados mais favoráveis

no atletismo. Não obstante, na gestão deste sistema constatámos uma eficácia

geral na redugão da duragão da manipulagão do material e transigôes na aula.

Uma característica que não se registou na formagão de grupos.

Embora não tivesse maximizado as condigôes possíveis para a

compatibilizagão do sistema social dos alunos com os sistemas de instrugão e

de organizagão, Antônio revelou preocupagôes com a promogão de uma

relagão positiva dos alunos com as tarefas académicas. Em relagão ao
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controlo da disciplina, observámos que este professor procurou prevenir a

ocorrência de episôdios de indisciplina, ou adoptar uma reacgão consequente

quando estas situagôes se manifestavam.

A qualidade do perfil de gestão deste sistema como, aliás, dos sistemas de

gestão e instrugão, foi assinalado pelos alunos, através do reconhecimento da

presenga frequente da maioria das condigôes de um ensino de qualidade nas

aulas de Antônio. O carácter positivo das percepgôes dos alunos também foi

patente na forma como expressaram o seu gosto pela disciplina, a sua atitude

face â aprendizagem e a maioria das características da participagão da turma

nas aulas. As suas opiniôes acerca da orientagão que deveria ser dada â

disciplina foram igualmente coincidentes com a que Antônio preconizou ao

longo do seu testemunho.

580



O Caso da Teresa

Capítulo 3: O Caso daTeresa

Teresa, tal como Ana, foi seleccionada por possuir uma larga experiência de

ensino, embora representando um exemplo de professora com um sentimento

de auto-eficácia geral mais baixo.

1. As circunstâncias Gerais da Actividade de Ensino de Teresa:

A PROFESSORA, A ESCOLA, ATURMA E A MATÉRIA DE ENSINO

1.1 A Professora

Quando iniciámos o estudo, Teresa era professora de educagão física do

quadro de nomeagão definitiva, com uma experiência de ensino de 15 anos

concentrada nos actuais 3° ciclo e ensino secundário e desenvolvida

sobretudo em escolas da cidade de Lisboa. Desempenhava fungôes de

coordenadora do grupo disciplina, sendo também, por inerência, elemento do

conselho pedagôgico. Para além da docência, Teresa desempenhava fungôes

de responsabilidade ligadas å formagão de professores, actividade que

acumulava há já vários anos e Ihe ocupava uma parte substantiva da sua

actividade diária.

Esta professora realizou a sua formagão inicial no Instituto Superior de

Educagão Física, tendo posteriormente completado esta formagão com a

frequência da profissionalizagão em servigo.

1.2 A Escola

Teresa era professora efectiva na escola onde acompanhámos a sua

actividade, havia cerca de 8 anos. Uma escola secundária, com uma

construgão típica do "estado novo", grande, com amplos espagos exteriores

destinados ao ensino da educagão física. Possuía três zonas habitualmente

utilizadas para as aulas de educagão física. Um espago maior, correspondente

a um campo de andebol, com uma pista de atletismo em volta e, anexa, uma

caixa de saltos. Ao lado um campo de basquetebol, mais distante, outro campo

de andebol, um espago partilhado entre as aulas de educagão física e o
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convívio dos alunos. A escola contava ainda com um ginásio antigo. Estes

equipamentos, como toda a escola aliás, apresentavam-se num estado de

degradagão avangado. Â excepgão do primeiro, os espagos exteriores tinham

um piso bastante irregular ou desgastado, o que o tornava muito abrasivo. O

ginásio esperava obras prometidas já há algum tempo.

Apesar destas condigôes, o grupo de disciplina assegurava os três tempos

lectivos normais da disciplina. Pudemos observar várias vezes que os

professores de educagão física da escola, Teresa incluída, davam aulas

mesmo com o piso molhado, nos intervalos da chuva. Esta atitude de

persistência e optimismo no aproveitamento dos recursos, reflectiu-se nas

apreciagôes que Teresa pôde realizar da qualidade das instalagôes. Segundo

ela, o único problema que assinalava neste domínio era a amplitude dos

espagos, que Ihe dificultava o controlo da actividade dos alunos. O material,

dizia, poderia ser em maior quantidade, mas o que existia chegava. Nestas

circunstâncias, Teresa usufruiu sempre da possibilidade de utilizar os espagos

sem ter que os partilhar com outro colega.

O seu optimismo estendia-se também å capacidade de trabalho do grupo

disciplina, transparecendo uma crenga elevada na eficácia colectiva da

intervengão dos professores na escola. A importância do esforgo colectivo na

valorizagão da disciplina na escola, a uniformizagão dos critérios de actuagão e

a responsabilizagão individual na salvaguarda da implementagão do projecto

do grupo, foram tônicas que caracterizaram o seu testemunho.

Para Teresa, o esforgo de trabalho do grupo deveria ser colocado na

programagão geral das actividades. Como pudemos observar na escola e

constatar através do testemunho de Teresa, neste planeamento o elemento

normalizador era o plano de actividades de complemento curricular -

Eu penso que é fundamental. Isto é, estamos num mundo de globalizaqão
crescente e o que se passa nas aulas, no espago e tempo da sala de aula não é
uma ilha completamente isolada do que se passa em volta. As actividades de
extensão poríanto, que o grupo organiza, de complemento, a forma como trabalha
entre si, como consegue de alguma forma actuar como regulador da actividade de
cada professor, é fundamental para dar coerência a todo o processo (T EC 435-

446)-
' '

diferenciado depois no trabalho de cada professor:
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Isto é, hâ uma programaqão e um planeamento fe'rto em conjunto, que depois é

adaptado por cada um mas que é feito em colectivamente e que é suposto ser

cumprido. (T, EC, 510-513),

A ausência do seu cumprimento por algum dos professores, seria assim

visualizada na falta de preparagão ou de presenga dos alunos nas actividades

de complemento curricular, facilitando a sua responsabilizagão. Nestas

circunstâncias seria evidente que o professor:

sofre as consequências. Há actividades comuns para a escola toda ou para

determinado ano de escolaridade, onde é suposto os alunos quando vão paríicipar
nessa actividade, estarem preparados. Se chegam ã situaqão e não estão

preparados prejudica a actividade e, obviamente, prejudica o papel de todos os

professores e dos alunos que estão na actividade (...) prejudicam colectivamente.

Não pessoalmente este, aquele ou aquele outro, mas que prejudicam
colectivamente. (T, EC, 516-527)

Teresa realizava um balango positivo sobre o empenhamento do grupo

neste desafio. Eram esporádicos os casos em que os colegas fugiam a este

comprometimento, razão pela qual o objectivo da coerência entre as opgôes

curriculares e as actividades de complemento era percepcionado como

concretizado.

A importância do trabalho de intervengão do grupo não se esgotava neste

âmbito. Correspondia também a uma assungão plena e eficaz no domínio das

outras tarefas profissionais. A participagão no conselho pedagôgico e na

direcgão de turma eram também reconhecidas como áreas estratégicas para o

reforgo da importância da disciplina na escola. Aí, Teresa reconhecia que o

grupo tinha ganho credibilidade, embora considerasse que os seus

interlocutores não o explicitavam. A ausência do conselho directivo nas

actividades de complemento curricular era para Teresa um sinal disso mesmo.

Uma atitude que Teresa atribuía â prôpria concepgão que o corpo de

professores na escola, já antigo, tinha sobre a disciplina:

por mim não tenho ilusôes sobre isso, mesmo permanecendo a teoria de que

enfim, as aulas de educaqão física é uma actividade de lazer e de distracgão. E

não tenho ilusôes nenhumas sobre isso! Sobre grande paríe da escola, até porque
o corpo docente desta escola é um corpo docente antigo. Isto é, a imporíância das

actividades físicas na formaqão global do aluno, não é uma coisa mais...que Ihes

chega (T, EC, 605-613)

A este alheamento, Teresa parecia resistir através da sua crenga na eficácia

colectiva do grupo. Neste sentido, as contingências organizacionais, com
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origem nos ôrgãos de gestão e nos colegas de outras disciplinas pareciam não

perturbar o investimento no trabalho do grupo disciplina e na sua actividade de

ensino.

1.3 Os Alunos

A atitude face å disciplina, a motivagão e empenhamento dos alunos nas

aulas e o seu nível de aprendizagem formaram os principais critérios de Teresa

para a eleigão da turma mais difícil de ensinar. A aplicagão destes critérios foi

justificada sobretudo pelo contraste com outras turmas:

Nas outras turmas hâ atitudes mais positivas face â actividade, face â educaqão

física. (T, EC, 647-648),

OU

(...) é mais fácil motivar os alunos para a actividade, poríanto eles aprendem mais

facilmente. (T, EC, 654-656)

Esta era uma turma que Teresa considerava que conhecia bem. Decorria o

segundo ano que trabalhava com ela e tinha já conseguido desenvolver uma

relagão que classificou de "inequívoca", uma espécie de reconhecimento tácito

entre professora e alunos acerca dos modos de participagão na aula:

(...) eu penso que eles percebem o que é que eu quero (...)penso que tenho

expectativas razoãveis (...) sensatas, em relaqão ãquilo que eles podem dar,

conhece-os relativamente bem, uma paríe deles já foram meus alunos o ano

passado. E isso permite logo um relacionamento sem equívocos â paríida, nem da

parte deles, nem da minha parte. (...) Sem falsas expectativas, sem grandes

surpresas, sem equívocos, sem um relacionamento inseguro, que é imporíante.
De resto, damo-nos bem, (...) do ponto de vista das atitudes nas aulas e do

comporíamento ... as coisas estão períeitamente clarificadas, o que é que eles

podem ou não podem fazer, até onde é que podem ou não podem chegar.
Também não ando propriamente a chicote com eles. É uma relaqão calma,
cordata. (T, EP1, 228-249)

Teresa assegurava assim que, apesar das dificuldades inerentes ao ensino,

tinha o controlo sobre os alunos.

Na apreciagão da relagão dos alunos entre si, esta professora reconhecia

que a turma, sendo globalmente solidária, se estruturava em torno de muitos

grupos com interesses. Nomeou particularmente o grupo das raparigas e dos

melhores alunos (incluindo sobretudo rapazes). Nas primeiras, pela sua

maturagão física, com interesses diferenciados no domínio das relagôes

interpessoais, observava uma atitude de discriminagão dos rapazes mais
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pequenos. No segundo, a dificuldade em cooperarem nas aulas com os seus

colegas mais fracos. Aceitava, no entanto, que estas eram características

típicas do período de desenvolvimento em que os alunos se encontravam:

(...) porque há, muitas vezes, mais a preocupaqão da exibiqão dos seus talentos

prôprios do que da ajuda. Há, ainda, a característica do individualismo, nesta fase

da idade, ainda é mu'rto grande (...) eu penso que tem mais a ver com a idade

prôpria deles, com estas idades (...) dos oitavos e dos nonos, que antecede, de

facto a fase da interligaqão. Quando passam para o 10° ano, eles são mu'rto mais

solidários, os rapazes e as raparigas (...) já não se separam (...) é uma fase muito

complicada, ainda com muitas vergonhas, com medos de mostrar o que podem e o

que não podem, com grandes dificuldades de aceitarem o corpo. É uma fase de

transformaqão mu'rto grande, têm imensas dificuldades. Depois, eles são cruéis,

muitas vezes, entre eles, se um é gordo é gordo, ninguém escapa a ser apelidado
de gordo se é gordo, se é magro, ninguém escapa de ser chateado por ser

demasiado magro, se é alto, se é baixo. Isto é, eles estão sempre confrontados

com a realidade do prôprio corpo. (T, EP1, 301-337)

Teresa demonstrava assim que o seu conhecimento da turma era também

influenciado por uma visão "desenvolvimentista" da formagão da sua

personalidade, o que parecia transmitir-lhe alguma seguranga na sua

caracterizagão.

A atitude descomprometida com o trabalho na aula, sem investimento

individual na melhoria na aprendizagem, retratava para Teresa a perspectiva

ocupacional dos alunos em relagão âs aulas:

Não é uma turma, no geral, mu'rto empenhada. Isto é, não é uma turma mu'rto

preocupada em melhorar. É uma turma que vai fazendo. Isto é, tirando alguns

casos, como em todas (...) mas, a característica global da turma não é a do

empenhamento. E do ir fazendo, vai cumprindo porque tem que cumprir. Porque é

assim a vida e porque jâ perceberam que têm que ir cumprindo, mas não hâ

empenhamento, não hâ grande investimento individual na sua melhoria. (T, EP1,

406-416)

Teresa escolheu uma turma do 9° ano de escolaridade com 28 alunos, 20

dos quais do género feminino. Entre eles foi acompanhado um conjunto de

nove alunos112 (anexo 2.12), sete raparigas e dois rapazes, com uma média de

idades de 14,4 anos e um nível de capacidade médio na disciplina. No período

lectivo anterior ao estudo, oito alunos tinham sido classificados no nível três e

um no nível dois. Á excepgão de um aluno, todos os restantes frequentavam

pela primeira vez o 9° ano. Os seus hábitos de actividade física eram

112 Um dos dez alunos Inicialmente escolhidos foi expurgado por nâo ter satisfeito as condic.es de participacão.
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reduzidos. Apenas dois participavam nas actividades do desporto escolar e

tinham uma actividade física regular com intensidade significativa fora da

escola (igual ou superior a três horas semanais). Estes
dados evidenciam que

estes alunos também manifestavam um baixo interesse pela prática da

actividade física em geral.

1.4 As Matérias de Ensino

Teresa escolheu as actividades de ensino do andebol e do atletismo para

serem acompanhadas no estudo. A primeira foi indicada como sendo aquela

em que sentia mais facilidade de ensinar, usando para o efeito dois

argumentos, um maior conhecimento da actividade e o impacto mais favorável

que esta actividade teria sobre os alunos:

Por um lado por conhecimentos prôprios, portanto tenho mais facilidade (...) (T,

EC, 690-691)

e, por outro

(...) em relaqão á turma, porque penso que é mais fácil apesar de tudo, motivá-los

para uma actividade com bola, uma actividade colectiva, onde eles não estão tão

em cheque. isto é, não sentem tão expostos (...) não exige tanto sacrifício. Porque

por exemplo a atletismo, então a paríe de corridas, exige sacrifício individual (...)

(T, EC, 693-706)

A preocupagão com a adesão dos alunos â actividade e a facilitagão do seu

empenhamento esteve assim entre os critérios aduzidos.

2. DO SENTIMENTO DE AUTO-EFICÁCIA GERAL DA TERESA

As respostas de Teresa aos itens da dimensão de auto-eficácia geral

resultaram na obtengão de um valor do índice (3,6) posicionado entre os

percentis 10 e 25 da distribuigão das respostas obtidas na fase extensiva. A

justificagão do perfil de respostas å generalidade dos itens (Quadro 82) foi

argumentada unicamente com base na ideia de que a sua capacidade pessoal

de influenciar as aprendizagens dos alunos dependia em larga medida da

disposigão inicial com que estes se apresentavam.
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Quadro 82 - Perfíl do sentimento de auto-eficácia geral da Teresa

Muitas vezes, quando um aluno faz melhor do que é habitual é porque eu me esforco _

um pouco 1 Gj 3 4 5 6
mais

Normalmente, quando um aluno tem uma prestacão melhor do que é habitual, é

porque eu encontrei formas melhores de o ensinar 12 3 (7) 5 6

Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar os alunos mais

difíceis 02 l3_. 4 5 6

Normalmente, quando a prestacão dos meus alunos melhora é porque eu encontrei
^^

formas de ensino mais eficazes 12 3 C4) 5 6

Se um aluno domina rapidamente um novo conceito poderá ter sido porque eu --.

conhecia os passos necessários para ensinar esse conceito 12 3 4 \5j 6

(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4
- Concordo mais do que discordo;

5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

Os seus argumentos suportaram-se na imagem que tinha da eficácia dos

professores em geral. Teresa considerava que a intervengão dos professores

sô poderia ser efectiva na sequência da disponibilidade prévia dos alunos:

Se o aluno quiser aprender, é evidente que a paríir daí..., se o aluno está na

disposiqão de aprender, de melhorar, de... é evidente que a partirdaí, digamos que

passou a bola ao professor, e aí a responsabilidade está no professor,

independentemente depois das condicionantes físicas, motoras do aluno. Mas

passou a responsabilidade..., isto é, a responsabilidade é sempre do professor,
mas passou o papel determinante da acqão ao professor. Se o aluno não quer, a

aprendizagem do aluno estâ comprometida. Poríanto por mais voltas que eu dê â

cabeqa, ou por mais...invenqôes, ou seja o que for, que se fizer. Se o aluno não

quer, não quer(T, EC, 210-224)

Revendo-se também nessa apreciagão geral, Teresa admitia que, satisfeita

a condigão da adesão dos alunos, o professor (e ela prôpria) estariam em

condigôes de poder realizar um trabalho profícuo, ainda que condicionantes

associadas âs suas características "motoras" pudessem dificultar a tarefa. Na

ausência dessa circunstância, considerava não encontrar meios para persuadir

os alunos. Esta perspectiva pareceu evidenciar a presenga de um razoável

cepticismo em relagão â sua capacidade de influenciar a aprendizagem dos

seus alunos.

3. Aspectos Gerais do Conhecimento Prático daTeresa

3. 1 As Fontes do Conhecimento de Teresa

Teresa elegeu quatro áreas importantes na formagão do seu conhecimento:

a experiência escolar; a experiência familiar; a experiência geral e a formagão

académica.
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A sua vivência da escola foi indicada como um factor que condicionou o

facto de não se ter interessado por uma prática sistemática dos desportos

colectivos. A ausência desse tipo de actividades na escola não permitiu que

pudesse desenvolver a apetência pela sua prática, justificando assim que

nunca tivesse aprofundamento o seu conhecimento sobre este tipo de

actividades. Ao contrário, a sua experiência geral foi sobretudo canalizada

para a prática de actividades desportivas individuais:

(...) eu sô pratiquei actividades individuais, praticamente, porque nunca tive

hipôtese de praticar actividades colectivas. Isto é, nunca me foi colocada essa

possibilidade e eu também nunca a busquei. Poríanto, havia outras preocupaqôes

na...tinha outras preocupaqôes, não tanto as da pratica desportiva. As hipôteses de

pratica desportiva que se me colocaram foram sempre actividades individuais e

foram essas que eu fuiseguindo (...) (T, EC, 733-744)

O interesse pelos desportos colectivos, pôde recuperá-lo mais tarde,

durante a formagão inicial, onde aprendeu que o usufruto pedagôgico que se

poderia retirar de uma aula com uma actividade colectiva era superior åquele

que atribuía a uma actividade individual.

Foi sobretudo å formagão familiar que Teresa se referiu quando analisou as

fontes do seu conhecimento. Para justificar a importância desta experiência,

argumentou o maior valor da formagão pessoal face âquele que reconhecia â

sua formagão científica e pedagôgica. Para esta professora, era a partir

daquele tipo de formagão que se poderiam encontrar os meios para enquadrar

uma boa utilizagão destes dois tipos de conhecimento, o que ilustrou com

referências å sua prôpria atitude profissional:

Porque independentemente das técnicas de ensino utilizadas e da base de

conhecimentos que posteriormente adquirí, isso sô ganha sentido quando
organizado ã luz de um conjunto de valores éticos e profissionais que tem

fundamentalmente a ver com a formaqão pessoal do indivíduo. Eu posso
cientificamente ter imensas bases, pedagogicamente dominar não sei quantas
técnicas, mas isso sô ganha valor e expressão prâtica quando aplicado em funqão
determinados côdigos, digamos assim, normas de conduta profissional, ética...

aquilo que foi o meu percurso individual, tem a ver, penso eu, com essas bases

que adquirí ao longo da vida. (T, EC, 12-31)

O principal benefício que tinha encontrado na experiência familiar era o

respeito e solidariedade que sempre tinha sentido entre os elementos da

família, o que pensava ter estado na origem do desenvolvimento do seu

sentido de responsabilidade.
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3.2 O Conhecimento Pedagôgico: As Percepgôes da Teresa

sobre o Processo de Ensino em Educagão Física

3.2.1 Concepgão de Educagão Física

Quando se pronunciou sobre o contributo da educagão física para a

formagão escolar dos alunos, Teresa referiu-se a três tipos de finalidades para

a disciplina: a formagão no domínio das actividades desportivas, a formagão de

hábitos de participagão nas actividades físicas e a formagão das atitudes

(domínio social) (Quadro 83). O conhecimento sobre o fenômeno desportivo, a

capacidade de identificagão das suas diferentes expressôes e o contexto em

que se desenvolve esta actividade foi uma das prioridades que estabeleceu

para a disciplina. O interesse em dotar os alunos com elementos de

informagão nesta área, que designou por cultura física, foi justificado com o

que designou ser a missão da escola, a da transmissão de conhecimentos:

Acho que eles devem sair da escola com um nível de conhecimentos ao nível do

fenômeno das actividades desporíivas, poríanto, efectivo, faz paríe do mundo

deles e da sociedade, isto é, aquilo que, vulgarmente, se chama a cultura física,
isto é, conhecimentos concretos, portanto, ao nivel das actividades que a escola

permite possibilitar-lhes. Deve sair com esses conhecimentos efectivos. Portanto,

isto é, aquilo que se chama a missão da escola da transmissão de conhecimentos,
eles devem sair da escola efectivamente com um leque de conhecimentos.

Prâticos, objectivos, portanto, não é práticos é objectivos, isto é, serem capazes de

olhar para o fenômeno desportivo e perceberem o que se passa â sua volta. (T,

EPEF, 20-36)

Nesta orientagão o conhecimento do fenômeno desportivo é apresentado

como um veículo para a integragão social dos alunos, uma área muito

valorizada por Teresa quando diferenciou o privilégio da disciplina de educagão

física na formagão dos hábitos de cooperagão e de trabalho colectivo:

O outro aspecto é que eu penso que a disciplina de educaqão física tem o

privilégio, em relaqão âs outras, de poder agir sobre os alunos do ponto de vista,

efectivamente, da cooperaqão, da socializaqão, do trabalho colectivo. Poríanto, isto

penso que são tão importantes como o resto. Na educaqão física dou tanto peso a

isso como aos conhecimentos concretos porque acho que não hã muitas

disciplinas, ou hipôtese de organizar mu'rtas disciplinas que tenham o prívilégio de

puder trabalhar, como esta tem, nestas âreas. (T, EPEF, 67-78)

No seu testemunho transpareceu sobretudo uma perspectiva transmissiva

da educagão. A cultura dominante, aqui representada pelo "fenômeno

desportivo", e a aquisigão de hábitos de trabalho colectivo foram identificados

como elementos socializadores da educagão física.
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Uma orientagão complementada pela referência â fungão da disciplina na

promogão de hábitos de vida activa e saudável, através da qual Teresa teve

oportunidade de se referir å importância da dimensão pessoal e individual da

disciplina:

Em termos de prática, eles devem sair da escola, efectivamente com hábitos de

trabalho e de paríicipaqão nas actividades físicas. Sentirem que a actividade fisica,

de alguma forma, no fim da sua escolaridade, é algo a que eles devem dar

continuidade quando saírem da escola. Mal ou bem, de uma forma ou de outra,

com regularidade ou menos regularidade, não devem abandonar, porque sentiram

que Ihes fez bem, que Ihes serviu para alguma coisa. (T, EPEF, 37-51)

Quadro 83 - Categorias da perspectiva de Teresa sobre o contributo da educagão física

Domínio Tipo de Modificacão

Actividade Desportiva Conhecimento

Actividade Motora Atitude

Domínio social

Neste discurso encontrámos expressas várias orientagôes pedagôgicas.

Houve claramente uma valorizagão do papel da escola na transmissão do

conhecimento "oficial" da cultura desportiva, que aqui é justaposta å ideia de

cultura física. Esta perspectiva recrutou algumas ideias de uma orientagão

curricular da mestria disciplinar (Ennis, 1994b), sobretudo quando reforgou o

carácter essencialmente transmissivo do contributo da disciplina. Neste

sentido, e embora não esteja presente um posicionamento acrítico sobre o

fenômeno desportivo, o testemunho de Teresa orientou-se para focar o

desporto como o aspecto central da formagão dos alunos, argumentos que

encontramos na concepgão "desportivista" de Crum (1993a). Observou-se

também uma preocupagão com o desenvolvimento de capacidades gerais dos

alunos, para além do conhecimento específico da disciplina, nomeadamente

no domínio da formagão da capacidade de cooperagão e de trabalho

colectivo. Uma perspectiva identificada com a orientagão social (Ennis, 1994b)

e com um visão pedagogista (Crum, 1993a) das finalidades da disciplina.

Finalmente, constatámos a presenga da preocupagão com formagão de estilos

de vida activa, ideia relacionada com a promogão e manutengão da condigão

física e que se pode enquadrar na orientagão biologista (Crum, 1993a).
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Tal como nos casos que apresentámos antes, Teresa revelou no seu

testemunho uma concepgão híbrida ou multi-dimensional das finalidades da

disciplina.

3.2.2 Condicionantes â Realizagão do Contributo da Educagão
Física

O Quadro 84 indica as categorias de temáticas focadas por Teresa na

apreciagão dos factores que considerou importantes para a realizagão das

finalidades que atribuiu å educagão física.

Como se pode observar, o seu discurso concentrou-se em torno dos

dispositivos mais gerais do enquadramento dado â disciplina no sistema

educativo e as condicionantes ao nível do mesosistema escola.

Quadro 84 - Categorias da perspcctiva de Teresa sobre as condicionantes ao contributo da

educagão física

Escola Sistema Educativo

Clima organizacional

Condicôes Lectivas

Estatuto da disciplina

No âmbito do sistema educativo, Teresa reportou-se å importância de

salvaguardar o estatuto de obrigatoriedade da presenga da educagão física,

reivindicando a paridade na avaliagão com as demais disciplinas. A garantia de

recursos dignos e uma carga lectiva de 3 horas semanais, regulamentada

numa distribuigão mais regular, foram o conjunto de condigôes de

funcionamento da disciplina que considerou mais importantes para a

realizagão do contributo escolar da disciplina.

Em contraste com esta posigão, Teresa também argumentou que algumas

vantagens das particularidades "histôricas" do desenvolvimento curricular da

disciplina deveriam ser mantidas. Referiu-se, em concreto, ao facto da

disciplina ser das poucas que ainda sobrevivia â pressão normativa do

cumprimento do programa, facto que considerava essencial para garantir um

maior envolvimento dos alunos nas actividades curriculares. A professora

traduzia assim esse estatuto especial:
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Para jâ eu acho, parecendo um contra- senso, a educaqão física é a disciplina que

mais hâbitos tem, até agora, de trabalhar de forma de individualizar o ensino. Isto

parecendo um contra-senso, não é. Isto é, de colocar aos alunos metas adaptadas

a cada um deles, poríanto, isto é, não há tanta exigência padronizada, e eu pelo

menos advogo isso, isto é, eu não utilizo tanto tabelas, e acho que a maioria dos

colegas não utiliza tanto, isto é, o aluno tem que sair ao fim do ano e fazer "isto".

Isto é, se um aluno entra a um nível mais baixo é possível individualizar o ensino, é

possível colocarmetas ao alcance do aluno e, poríanto, mantê-lo motivado sempre

na disciplina (...) presentes na disciplina de educaqão física (...) de uma forma

diferente. Para já, porque (...) os professores vivem sobre a carga e o horror do

cumprímento do programa no geral, nôs, felizmente, não vivemos, ainda não

vivemos. (T, ECEF, 106-141)

Os "hábitos disciplinares" de individualizagão do ensino servidos por uma

maior flexibilidade em relagão å concretizagão dos objectivos programáticos,

viabilizava assim uma exigência menos padronizada, aspecto que considerava

essencial para garantir a motivagão dos alunos e um ambiente de trabalho

colectivo mais efectivo. Teresa transparecia a ideia de que alguns elementos

da tradigão curricular da educagão física deveria ser salvaguardada:

(...) mantê-lo motivado sempre na disciplina. E a motivaqão é um factor

determinante para que eles consigam trabalhar com os outros, isto é, não se

sintam nem inferiorizados nem ... poríanto, consigam trabalhar bem com os outros,

ace'rtem ou não ace'rtem a ajuda dos outros. Porque se â partida aquilo é uma coisa

que jamais eles conseguirão fazer e, paríem desse princípio, encostam ao lado e

não ace'rtam trabalhar com outros, estão-se nas tintas. Portanto, o facto de a gente

conseguir individualizar o ensino e as metas que cada um tem que atingir, permite
darmelhores condiqôes para o trabalho colectivo (T, ECEF, 110-123)

Observámos nestas duas passagens
- reforgo da paridade curricular e

salvaguarda de uma menor pressão institucional na realizagão do dispositivo

programático - uma posigão hesitante entre a exigência da protecgão

institucional da disciplina e a condescendência ao seu arquétipo curricular. Ao

mesmo tempo, encontrámos uma sobrevalorizagão dos aspectos do

desenvolvimento social e do bem-estar dos alunos que não tínhamos

constatado nas referências âs finalidade da disciplina.

O assunto mais presente no discurso de Teresa sobre as condicionantes do

contributo escolar da educagão física foi, no entanto, a referência â importância

da qualidade do trabalho do grupo disciplina na escola, reportando-se, uma vez

mais, â importância da organizagão do trabalho no seio do grupo para a

dignificagão da disciplina na escola:

Eu penso que é essencial a organizaqão da escola. Da escola e, neste caso

específico, do grupo de educaqão física. Aquilo que nôs pedimos aos alunos que é
capacidade de trabalho colectivo e de enfrentar dificuldades e de assumir ríscos
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etc. é aquilo que se deve pedir â escola e aos grupos de educaqão física, o que
nem sempre é possível, mas tem a ver com o trabalho do grupo e da escola. Se a

escola criar condiqôes para a disciplina de educaqão física funcionar normalmente,

portanto, com peso, enfím, com dignidade e se o grupo assumir a necessidade da

dignidade na sua disciplina e conseguir organizar as coisas nesse sentido, eu

penso que é possível. (T, ECEF, 181.194)

As referências â dinâmica do colectivo de professores de educagão física

sublinharam a importância da exigência do cumprimento de um plano curricular

colectivo, no sentido de garantir a articulagão vertical das actividades

leccionadas e, sobretudo, a sintonizagão do trabalho de complemento

curricular:

De facto a capacidade que o grupo tem de se organizar e, em cería medida, de

impor a sua organizaqão a quem vai caindo de fora, de impor não é a chicote, mas

de ... mesmo de impor e de manter uma determinada continuidade do trabalho cria

condiqôes para isso. Por exemplo, neste momento nôs temos a certeza, pelo
número de alunos que paríicipam regularmente nas actividades, que vêm aqui nos

dias dos torneios inter-turmas, que vêm cá voluntariamente ter, que participam na

que eles saem daqui ao fim do 12° ano com memôrias da actividade física que,

provavelmente, noutras escolas, noutra s'rtuaqão, não saem. (T, ECEF, 200-214)

A visibilidade do funcionamento do grupo disciplina foi, uma vez mais,

reportada â participagão neste tipo de actividades - organizadas sob a forma

de competigôes desportivas
- na base das quais Teresa parecia encontrar um

critério de apreciagão do nível de vinculagão dos colegas ao projecto colectivo.

3.2.3 Sobre o Papel do Professor na Garantia do Contributo

Escolar da Educagão Física

As fungôes do professor mais enfatizadas por Teresa colocaram-se ambas

ao nível das características da sua intervengão na aula. De acordo com esta

professora, as áreas de intervengão mais importantes do professores situam-

se nas fungôes afectiva-relacional e de ensino.

No primeiro caso, considerou que o professor deveria privilegiar acima de

tudo a criagão de um ambiente de trabalho agradável com alunos, mesmo que

isso implicasse o custo de não concretizar o planeamento curricular da

actividade:

Se eu for dar aulas e não tiver a preocupaqão, de facto, de estar com os alunos,

isto é, se eu não estiver efectivamente na aula com os alunos mas estar ali a

vender 50 minutos de aula, nada disto resulta, mesmo que eu cumpra o

planeamento, mesmo que eu cumpra o planeamento das actividades

curriculares.(T, ECEF, 325-332)
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Para Teresa, estar com os alunos significava investir na criagão de um

clima de trabalho prazenteiro para os alunos e para si prôpria, assente no

reforgo da coesão do conjunto de todos os intervenientes:

(...) é estar com os alunos, fazer parte daquele grupo. O grupo de trabalho é um

grupo de trabalho que implica professor e alunos, neste caso, eu não estou ali a

despejar ... despejar é difícil em educaqão física, mas a ideia global é esta, isto é,

eu não estou ali a despachar uma chatice, estou ali durante 50 minutos para que a

aula seja agradável para eles e para mim, que a aula corra bem para eles e para

mim. Isto é, aquilo é um grupo único, eu tenho que me empenhar, eu tenho que

sentir da parte deles que há tanto prazer em estar ali como há da minha em estar

ali. (T, ECEF, 335-347)

Neste testemunho, reafirmou alguns aspectos do seu pensamento a que já

tinha aludido: a importância do desenvolvimento do trabalho colectivo e a

primazia da garantia da adesão dos alunos âs aulas da disciplina sobre os

prôprios programas de acgão de instrugão.

Todavia, o facto de admitir que pudesse haver alguma flexibilidade em

relagão ås actividade planeadas, não constituía sinônimo de abandono de

vigilância nas tarefas de ensino. Nesse domínio, Teresa exigia

responsabilidade e a assungão de uma postura activa do professor na aula:

(...) estar na aula efectivamente. Assim como eu, há dias em que eu também

posso vir mais chateada e não estar com os miúdos. Estou ali e não estou, estou

ali a fazer, a despachar, não é bem cumprir horário, mas não estou ali, não estou

com a preocupaqão de ver o que éoA, oB,oCouoDouo não-sei-quê está a

fazer ou não estâ. Portanto, eu tenho que estar com os alunos. E há mu'rtos

professores que fazem isso, que não estão com os alunos, chegam ali e

despacham, chegam ali e aquilo, não é tanto já o exagero de "toma lá a bola e

faqam o que querem", não é este exagero quejâ há pouco, felizmente. (T, ECEF,

354-368)

As características que mais valorizou para que estas fungôes pudessem ser

cabalmente desempenhadas foram três (Quadro 85): alguns atributos da

personalidade do professor, o conhecimento dos alunos e o conhecimento

pedagôgico do conteúdo.

No primeiro grupo de características enfatizou o valor do talento do

professor, característica que considerou não ser acessível a qualquer indivíduo

Eu acho que é preciso ter talento para dar aulas. Não é qualquer pessoa que dâ

aulas, que é professor. Não é qualquer pessoa que é professor, qualquer um pode,
eventualmente, dar uma aula, não é qualquer pessoa que é professor, é preciso
talento, efectivamente. (T, ECEF, 372-378)-
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e que fazia depender das suas características pessoais de sensibilidade e

bom senso:

É aquela coisa que eu chamo talento. É preciso, efectivamente, ter sensibilidade

para conseguir jogar as coisas todas, é preciso ter bom senso, é preciso ter

alguma maturidade, efectivamente, é preciso ter alguma maturidade para se

conseguir e depois é preciso experiência, pode-se ser um bom professor ainda

sem experiência, poríanto, é evidente com os erros da falta de experiência é que

depois lima uma série de coisas, mas de base, se não tem sensibilidade para

perceber as diversas coisas que estão em jogo, bom senso para as aplicar e tirar a

medida certa é dificil e é mu'rto difícil. (T, ECEF, 928-941)

Quadro 85 - Categorias da perspectiva de Teresa sobre as características do professor

Características do Professor

Atributos da Personalidade Conhecimento dos alunos Conhecimento Pedagôgico do

Conteúdo

No seu testemunho, Teresa revelou a ideia de que, na origem da

capacidade de intervengão dos professores, residiam as suas prôprias

características pessoais. A estes atributos acrescentou também o

conhecimento pedagôgico do conteúdo, ou seja, a capacidade de o professor

organizar os conteúdos de forma adaptada aos alunos, suscitando o seu

empenhamento e a sua capacidade de aprender. Uma capacidade apenas

acessível a alguns professores:

(...) depois é conseguir pegar nos conteúdos e saber adaptá-los ao grupo de

alunos que tem e organizá-los para serem trabalhados. Poríanto, tem a ver com o

quê? Com a base dos conhecimentos científicos, mas não sô. Se eu não sei

organizar uma situaqão qualquer de trabalho de forma a ter os miúdos

empenhados, a tentar aprender etc, pronto, posso não saber uma, mas se não sei

uma, duas, três, quatro, vinte vezes, se não consigo fazer isso, não sou professor.

(T, ECEF, 431-441)

Teresa referiu-se ainda â importância do conhecimento dos alunos. Um

conhecimento que permitisse ao professor compreender as fases do

crescimento dos alunos, a sua maturidade física e psicolôgica. Replicava assim

a visão "desenvolvimentista" que já havia denunciado no momento em que se

referiu âs características dos alunos da turma que acompanhou.
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3.2.4 Percepcão sobre as Características Gerais de um Ensino

Eficaz

3.2.4. 1 O SlGNIFICADO DE "BONS" RESULTADOS DOS ALUNOS EM EDUCACÃO FISICA

E AS CaracterIsticasAssociadas ao Êxito da Sua Participacão

Quando superou dificuldades evidentes (...) Quer dizer que um aluno tem sucesso

em educaqão física quando é capaz de enfrentar as dificuldades que tinha, de

trabalhar e se empenhar para as resolver e de as resolver com o seu esforqo.

Independentemente do ponto onde chegou. Para mim interessa mais o que ele

ultrapassou do que o ponto onde ele ... do que o ponto de chegada (...) o sucesso

refere.se ao ponto de paríida de cada aluno. É do ponto de paríida...o ponto de

paríida é que define, é que vai defínir o ponto de chegada. (...) Dificuldades em

relaqão â aprendizagem aos conteúdos específicos. (T, ECEF, 453-478)

Foram estes os argumentos que Teresa utilizou para ilustrar o seu conceito

de aluno com bons resultados na disciplina de educagão física. Neste

testemunho observámos que Teresa, embora mencionasse que os resultados

deviam ser alcangados em conteúdos da disciplina, não se referiu de uma

forma específica aos domínios da personalidade dos alunos em que estes

deveriam ser concretizados (Quadro 86). Verificámos também que fazia

depender o valor desses resultados do esforgo que o aluno desenvolvia para

superar as dificuldades iniciais e não da consecugão de objectivos formais,

vinculando-se a um critério de apreciagão com referência interna, individual.

Quadro 86 - Categorias de classifĩcagão dos "bons" resultados dos alunos, segundo Teresa

Domínio da personalidade Critérios

Não especificado Individual

Neste testemunho, Teresa não confirmou as indicagôes inicialmente dadas

sobre o contributo da disciplina, nas quais privilegiou uma orientagão para a

mestria disciplinar.

Em relagão âs características da participagão dos alunos na aula que

considerou essenciais para este tipo de efeito fosse alcangado, referiu-se ao

seu empenhamento na aprendizagem, entendido no sentido da compreensão

da aula como um espago de trabalho, exigindo atengão e esforgo na

actividade, características que reuniu sob a imagem de uma postura activa:

Primeiro que perceba que a aula de educaqão física não é uma aula de recreaqão,
não é ocupaqão dos tempos livres, mas é uma aula de trabalho, onde ele tem quê
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se esforqar, onde ele tem que se empenhar, e onde ele tem que atingir objectivos

que estão definidos. Poríanto, isto é, a confusão entre a educaqão física e a

necessidade da recreaqão ou de desgaste de energias, ou seja lá o que for está

clara. Está ali, na aula, para atingir um determinado objectivo. Poríanto, para isso

tem que se empenhar, tem que estar atento, tem que se empenhar e não estar

numa posiqão de passividade face â aula. Isto é, ele é agente activo não é agente

passivo. Poríanto, isto para mim, penso que é fundamental. (T, ECEF, 490-504)

Neste testemunho enfatizou, uma vez mais, a imagem de que as aulas de

educagão não são espagos de recreagão, uma mensagem que já tinha

sublinhado para se referir âs características do professor no desempenho das

suas fungôes e que aqui recuperou para se mencionar a participagão dos

alunos.

3.2.4.2 Aspectos Gerais da Intervencão Pedagôgica Mais Valorizados

Para esta professora a forma como os professores organizam os conteúdos

da aula e o acompanhamento que realizam da actividade prática dos alunos

constituíram os elementos da intervengão pedagôgica em que mais concentrou

a sua atengão. No primeiro caso, sublinhou a importância que atribuía âs

formas de organizagão das tarefas da aula e å sua eficácia. No segundo caso,

referiu-se â intervengão do professor na ajuda aos alunos durante a actividade

prática e â utilizagão do reforgo å actividade:

Depois, de facto, aquilo que acabo por observar mais, é se o professor intervém

ou não junto dos alunos no decorrer da aula, isto é, se ajuda os alunos. A

intervenqão do professor aquela conversa dos reforqos... (T, ECEF, 559-564)

Os aspectos associados â instrugão foram assim aqueles que mais

ocuparam o seu interesse quando mencionou os atributos que mais valorizava

na prática de ensino.

3.2.5 Percepgão sobre as Características da Eficácia do Ensino por

Dimensão de Intervengão Pedagôgica

Como se pode constatar pela observagão do Quadro 87, Teresa valorizou

como indicadores de eficácia, na dimensão instrugão, factores associados â

informagão inicial e ao acompanhamento das actividades dos alunos.
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Quadro 87 - Categorias de classificagão da intervengão dos "bons" professores nas quatro
dimensôes da intervengão pedagôgica, segundo Teresa

Clima Instrucão Organizacão Disciplina

Relacão

alunos/professor

Acompanhamento

Informagão

Gestão alunos

Gestão do tempo

Gestão dos Espagos

Promocão

Remediacão

Recorrendo å sua experiência de ensino, considerou que uma intervengão

sistemática no acompanhamento da actividade dos alunos, ainda que

significasse apenas um incentivo å actividade, era um dos contributos para a

eficácia desta fungão de ensino:

(...) intervenho mais ou menos durante o funcionamento da aula, depende das

situaqôes. Eu tenho a tendência para intervir, poríanto, para estarjunto dos alunos,
e digo-lhes isto e digo-lhes aquilo, e digo aqueloutro, etc, inclusivamente, âs vezes
até posso estar a intervir despropos'rtadamente, isso acontece. Mas eu penso que
se não houver intervenqão sobre as situaqôes, não há aula (...) (T; ECEF; 762-770)

Desta forma, embora reconhecesse a importância da precisão do feedback

pedagôgico, assumiu também que, muitas vezes, os alunos precisavam de um

reforgo positivo (referindo-se â utilizagão do feedback avaliativo simples),

sobretudo em fases mais avangadas da aprendizagem. Sublinhando o valor da

informagão inicial, Teresa referiu-se â sua clareza e brevidade, argumentando

que seria difícil encontrar um padrão de intervengão desejável sem o

referenciar ao conteúdo do ensino:

(...) se a instruqão é mais ou menos prolongada, isto é, se eu sô dou duas dicas e
e uma instruqão murto precisa, muito rãpida, muito objectiva, ou se a instrucão é
mais prolongada, depende do conteúdo (...) (T, 757-761)

No âmbito da organizagão, todas as componentes mereceram a apreciagão
de Teresa. Em relagão â gestão do tempo e de algumas rotinas, a professora
referiu-se â impossibilidade de definir um modo padrão de intervengão
fazendo-o depender de vários factores e preferindo referir qualidades gerais
desses procedimentos. Acompanhemos o seguinte exemplo em relagão â

formagão dos grupos, a rotina a que dedicou mais atengão:

...professor devefazer ou tentar fazer: ao nível do trabalho de grupo ter qrupos

seftrabaZrln î."^^^05 d° aPre^em e do conteúdo qVelêaser trabalhado. Vana, isto é, o grupo que estâ definido não é o mesmo quefunciona para um determinado conteúdo, para outro, etc, porque os nZs^de
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aprendizagem jâ são diferentes, mas muitas vezes estes grupos não são

estanques, isto é, não funcionam assim o ano todo. Não podem funcionar, não

podem porque faltam alunos, não podem porque há momentos em que, de facto, a
aula tem que adquirir um carâcter mais ... sei /á, imagina situaqôes de jogo, uma
coisa é formar, situaqôes dejogo oujogo adaptado, uma coisa é formar grupos de
nível, pode ser uma opqão, mas noutras situaqôes eu posso formar grupos
exactamente que não sejam de nível e ter um ou outro mais evoluído com o

objectivo de ajudar os outros, ou em situaqôes em que os posso deixar formar

equipas ã vontade, grupos â vontade, porque já é uma situaqão de descontracqão
e de relaxamento. A organizaqão de grupos dependendo que se pretende da aula

(...) (T, ECEF, 653-677)

Em relagão â gestão dos alunos, Teresa preconizou também que os

professores procurassem criar hábitos organizativos nos alunos e que, na sua

ausência, utilizassem estruturas organizativas que Ihe permitissem um maior

controlo da actividade dos alunos.

No domínio da gestão do tempo defendeu a necessidade de ser flexível em

fungão das circunstâncias da aula, em particular do envolvimento dos alunos

nas tarefas. A gestão dos espagos, o seu maior ou menor aproveitamento

também foi colocado na dependência das características da turma.

Sobre a dimensão do clima da aula, foram referidos aspectos do ensino

situados no âmbito da relagão professor/aluno. A forma como o professor

consegue garantir uma intervengão consistente em relagão a comportamentos

semelhantes dos alunos ou como evita transparecer a sua variabilidade de

humor foram factores de que Teresa fez depender a confianga dos alunos.

Salvaguardando a autoridade do professor, Teresa referiu-se å relagão

professor/aluno utilizando a metáfora da "relagão conjugal" para significar que

entendia que esta deveria ser uma relagão construída de cedências mútuas,

uma relagão de negociagão:

...isso tem a ver com os alunos, com as idades dos alunos, mas eu penso que é

preciso conversar com os alunos, isto é, saber conversar, saber explicar as coisas,
não impor, sô. Isto é, a relaqão é uma relaqão negociada, com regras, e quem

manda ali é o professor, disso também não pode haver dúvidas nenhumas, quem
manda ali é o professor, o resto é conversa! Mas a relaqão é negociada, é

construída, isto é quase como uma relaqão conjugal, é construída, é negociada,
há cedências de parte a parte até chegarmos a um ponto de equilíbrio. (T, ECEF,

878-890)

Nesta passagem Teresa revelou a sua preocupagão com a atengão a dar

aos interesses dos alunos e com a adopgão de uma atitude de disponibilidade

para "negociar" com eles, num processo de cedência mútua.
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A definigão das regras de conduta na aula pelo professor, nomeadamente

das que regulamentam os comportamentos de rotina, foi um dos aspectos com

que caracterizou uma intervengão eficaz na disciplina. A esta preocupagão,

Teresa reuniu a necessidade de o professor desenvolver uma intervengão

sistemática neste domínio, referindo que a sua falta significaria ausência de

ensino:

(...) ao nivel da disciplina. Um professor que se abstém de intervir a esse nivel é

um mau professor. Comeqa logo aí. Alguém que se abstém de intervir, alguém que

se abstém de tomar medidas, de chamar atenqão e de tomarmedidas quando são

necessârías não é um bom professor, e há quem se demita da intervenqão nessa

área. (T, ECEF, 578-587)

A adequagão da reacgão do professor em fungão do tipo de comportamento

inapropriado, na salvaguarda de uma atitude consistente na aplicagão das

regras, foram as principais características que mencionou para se referir ao

sucesso na remediagão da conduta dos alunos.

3.2.6 Percepgão sobre a Eficácia Geral do Ensino

Uma das razôes que Teresa utilizou para justificar a sua descrenga na

eficácia do ensino em geral (Quadro 88) foi relacionada com a sua prôpria

experiência pessoal. Como já tinha argumentado quando se referiu ås fontes

do seu conhecimento, reconhecia que a sua forma de ser, como professora, se

devia sobretudo â sua educagão familiar.

Quadro 88 - Percepgão sobre eficácia geral do ensino da Teresa

2. O tempo passado nas minhas aulas tem pouca influência nos alunos quando comparado com

a influência que recebem do ambiente de casa 1 2 3 4 C-. >6
4. Aquilo que um aluno pode vir a aprender está, em primeiro lugar, relacionado com o nível

social e cultural da sua família 1 2 3 4, 5 6

6. Se os alunos não são disciplinados em casa, dificilmente aceitarão sê-lo nas

1 ? 3 4 G, 6

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

1 2 3 £ 5 6

23. Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu poderia fazer mais por

1 2 3 4 s5, 6

30. Até um bom professor pode não conseguir que muitos alunos obtenham bons

1 2 3 4 5 (í
(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4 - Concordo mais do que discordo;
5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

Na perspectiva de Teresa, neste nível de ensino, a escola tem um peso

muito limitado na formagão dos alunos face ao enquadramento oportunista que

a sociedade concede â infância e â juventude:
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Mas num mundo onde a glorifícaqão da crianqa e do jovem é feita de uma forma

oporíunista (...) nos últimos anos, na última década principalmente, mas enfim,

podemos ir até aos últimos anos. Onde, "oportunisticamente", tudo joga com a

juventude e com a infância, no sentido de obter lucros dos pontos de vista mais

variados. A educaqão... a juventude, são encaminhados para uma vida de

constante facilitaqão, que tudo Ihes é devido pelo simples facto de serem jovens e
ou crianqas. Em termos limitados â juventude, mas isto comeqa mais detrás. Tudo
Ihes é devido, porque querem atrai-los para o consumo, querem atraí-los do ponto
de vista politico e partidário, querem atrai-los para isto, para aquilo e para aquele
outro. E pronto, o que Ihes é colocado pela frente é um mundo de facilidades onde

tudo Ihes é devido pela simples razão de que são jovens. Portanto, não Ihes é

pedido esforqo absolutamente nenhum, valorizaqão absolutamente nenhuma,

ultrapassagem de difículdades, respeito pelos outros que não são jovens como

eles. E portanto isto condiciona obviamente a formaqão para o futuro. (T, EC, 348-

375)

A "glorificagão da crianga e do jovem" implicava assim um aliciamento para

a desresponsabilizagão social, que contrariava os desígnios da educagão

escolar. Uma desvantagem que comegava a desgastar os professores e a

conduzi-los para "uma atitude de impotência", enfraquecendo ainda mais o

poder da sua intervengão.

Qualquer que fosse a estratégia adoptada pela escola, Teresa

percepcionava como muito difícil a ultrapassagem deste estado coisas:

Agora, é evidente, se a escola acompanha o abandalhamento geral da sociedade,

então, não tenho qualquer hipôtese de influir ou de alterar atitudes. Se se mantém

numa atitude de contrariar aquilo que se pensa que é negativo e tentar incutir nos

jovens a vontade de aprender, o respeito uns pelos outros, sei lâ...essas coisas

todas que tem que incutir, pode ser que consiga, mas tem sempre um papel
limitado. (T, EC, 418-428)

A escola e o ensino pareciam assim estar acometidos de uma espécie de

"missão impossível".

4. ClRCUNSTÂNCIAS Particulares da Actividade de Ensino da

Teresa

4.1 O Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo: objectivos

pedagôgicos gerais, condigôes de realizagão e

conhecimento dos alunos

Foi com base num programa desenvolvido no seio do grupo disciplina, que

estabelecia os objectivos gerais mínimos que os alunos deveriam alcangar no

9° ano de escolaridade, que Teresa se referiu ås suas prioridades anuais na

disciplina para a turma acompanhada. Neste sentido, os resultados procurados
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com essa turma até ao final do ano eram globalmente equivalentes âqueles

que assumia para as restantes
turmas:

Nôs temos um conjunto de objectivos defínidos por
cada uma das actividades e na

disciplina no conjunto. E, no fundo, o que nôs pretendemos é que os miudos, a

esmagadora maioria dos miúdos, o atinjam. Atinjam esses objectivos e atinjam as

metas que, em funqão dos objectivos estandardizados, sejam estabelecidos para

cada um deles, depois. Isto é, há as metas comuns, há
os chamados objectivos

mínimos da disciplina, que podem não ser, depois, as metas de trabalho para
cada

um deles. Hâ uns cuja sua ambiqão, e o professor Ihe deve transmitir essa

ambiqão, deve ser passar para lá dos objectivos mínimos, hâ outros que,

possivelmente, se chegarem perío dos objectivos mínimos para eles ja e uma

vitôría (T, EP1, 16-34)

Desta forma, Teresa regulava a sua actividade por um padrão de objectivos

comuns a toda a escola e "adaptados ao escalão etário dos alunos", admitindo

depois que, em fungão de cada aluno e da sua prôpria ambigão, esses

objectivos fossem individualmente diferenciados. Esse conjunto de objectivos

focava o conhecimento, a formagão táctica e técnica das diferentes

modalidades: Teresa reflectia uma ideia bastante esclarecida sobre as suas

particularidades, conseguindo ilustrar alguns pormenores desses objectivos e

das variagôes admissíveis:

Sei lá, na Ginástica é possível que eles não consigam executar correctamente o

movimento A, B ou C, mas que saibam já, que consigam realizar algumas das

etapas que levam lá. Por exemplo, no pino de cabeqa vou tentar clarifícar. No pino

de cabeqa, eles podem não conseguir fazer o pino de cabeqa completamente, mas

se conseguirem já e souberem como é que é a colocaqão dos apoios no chão e

colocaqão da bacia acima da cabeqa, portanto, apanhando o ponto de equilíbrio, já

é imporíante. (T, EP1, 74-86)

Referiu-se também a objectivos no domínio da condigão física, embora

admitisse que não realizava nenhum trabalho específico nessa área,

baseando-se apenas no esforgo inerente â actividade física suscitada nas

aprendizagens.

Em relagão âs suas expectativas face å realizagão dos objectivos pelos

alunos, Teresa previu que a generalidade satisfizesse as adaptagôes que

realizara dos objectivos, embora pensasse que cerca de metade ficaria aquém

dos objectivos mínimos.

As adaptaqôes que eu tenho em relaqão â turma, o sentido que tenho é que eles

cheguem lâ quase todos, a esmagadora maioria, um ou outro ... isto é, sá não

chegarão se faltarem mu'rto és aulas e ha casos de uma ou duas que faltam muito,
ou se, mesmo estando nas aulas, tiverem uma atitude completamente passiva. Em

relaqão aos objectivos defínidos para a generalidade da escola, estão aquém (...)
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não todos, isto é, metade da turma ficarâ aquém. Metade da turma, sensivelmente,
fícarâ aquém. (T, EP1, 126-135)

Nesta apreciagão não foi referido nenhum grupo de alunos em particular,

embora na apreciagão que realizou da turma, Teresa tivesse mencionado que

era sobretudo no grupo das raparigas (maioritário) que se encontravam os

casos mais fracos da turma.

A relagão entre a turma, numerosa, e a dimensão dos espagos lectivos,

grandes, constituía para Teresa o principal ôbice ao trabalho lectivo e, por

consequência, å realizagão dos objectivos. Os seus efeitos eram sentidos

fundamentalmente no controlo da actividade da turma:

A turma é muito grande. Vinte e o'rto alunos, a este nível, é impossível trabalhar

com esta turma, tal como estâ, não podia termais de quinze, dezasseis alunos. Se

eu quisesse, efectivamente, um desenvolvimento físico deles, de conhecimentos,

que permitisse uma evoluqão clara, nitida, e que eles tivessem, efectivamente,

êx'rto completo no fim do ano lectivo, eles tinham que ser mu'rto menos, mu'rto

menos. Para perm'áir mais tempo de prática, para perm'rtir maior atenqão, maior

ajuda. Eles são muitos. São mu'rtos, obrígam a dispersar a aula por espaqos mu'rto

grandes, portanto, a desatenqão do professor é mu'rto grande em espaqos mu'rto

grandes, e os nossos espaqos exteriores, de facto, são grandes, o que torna as

coisas mu'rto difíceis. Porque eles são mu'rtos, efectivamente, se fossem menos

simplificava-se bastante. (T, EP1, 155-175)

Outro aspecto que preocupava Teresa era o facto das condigôes

climatéricas poderem condicionar a regularidade e a carga das aulas. O

material existente foi considerado suficiente.

Teresa reflectia desta forma uma perspectiva clara sobre os objectivos

gerais mais formais para o ano de escolaridade, sendo, no entanto, menos

especifica na ilustragão das adaptagôes que disse ter realizado para a turma.

4.2. Caracteristicas do Conhecimento e Acgão de Teresa

Relativas â Prática de Ensino

Em seguida apresentamos uma síntese sobre as principais evidências

relativas ao pensamento e acgão de Teresa relacionadas com a actividade de

ensino que pudemos acompanhar. Focaremos as suas opgôes de

planeamento para as duas unidades temáticas; o seu sentimento de auto-

eficácia específica; o seu conhecimento pedagôgico; e a qualidade do seu

ensino.
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4.2.1 O Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo nas Actividades

Acompanhadas

Recordamos, uma vez mais, que nas entrevistas de planeamento sobre as

unidades de ensino foram consideradas quatro temáticas: as razôes da

inclusão da actividade no plano de turma e as decisôes relativas
aos objectivos

específicos de aprendizagem; as opgôes metodolôgicas seguidas; as

estratégias de ensino e modelos organizativos a promover nas aulas; e as

opgôes relativamente ao processo de avaliagão dos alunos. Nas duas alíneas

que se seguem damos conta das características das decisôes de Teresa para

cada uma das unidades.

4.2.1.1 Opcôes Curriculares de Teresa para a Unidade de Ensino de

Atletismo

Como foi referido, o principal critério utilizado por Teresa para a inclusão dos

diferentes conteúdos de ensino - entre os quais o atletismo
- no plano anual da

turma, foi o plano geral estabelecido no seio do grupo disciplina. Mencionámos

também que este plano era organizado visando, não apenas as aprendizagens

a realizar nas aulas, mas a sua integragão num projecto mais global de

participagão dos alunos em actividades de complemento curricular de carácter

competitivo.

Segundo esta professora, para a inclusão do atletismo no referido plano de

actividades, o grupo ponderou algumas das vantagens que, enquanto

actividade individual constituída por várias disciplinas, tinha como meio de

inclusão de todos os alunos. Esta versatilidade permitia realizar uma oferta

educativa mais ajustada å heterogeneidade dos alunos. Aqueles cujas

características não se adaptassem a uma das disciplinas (e.g., corridas)

poderiam encontrar noutra (langamentos ou saltos) o seu espago de formagão

individualizada. Desta forma, os alunos encontrariam o seu espago prôprio de

participagão nos tomeios de atletismo programados, contribuindo

individualmente para a pontuagão do colectivo da turma nesses eventos.

A oportunidade de individualizagão da prestagão dos alunos na actividade

implicando que se confrontassem com situagôes em que apenas

dependessem de si para a realizagão das aprendizagens (por contraste com as
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actividade colectivas), foi outra das justificagôes avangadas para a escolha

desta actividade.

O atletismo tinha sido programado a partir de objectivos pedagôgicos

estabelecidos em cada uma das suas disciplinas (saltos, langamentos e

corridas). O salto em altura, o langamento do peso e as corridas (meio fundo e

velocidade/estafetas) foram as áreas de conteúdo em que Teresa ilustrou

estes objectivos. Na referência a todas eles, acentuou que as suas

preocupagôes não residiam no resultado alcangado pelos alunos (e.g., altura

saltada, distância de langamento), mas numa execugão adequada dos gestos

técnicos correspondentes. Não se referindo a grandes pormenores quanto ås

formas de movimento visadas, Teresa realgou uma vez mais que se satisfaria

com o facto de os alunos registarem alguma evolugão individual em todas as

aprendizagens.

Não tendo, ao momento, uma imagem precisa sobre a capacidade dos

alunos face a cada um dos desafios, Teresa tinha optado por definir os

objectivos sem preocupagôes de os diferenciar para a turma. Reconhecia, no

entanto, que se iria confrontar com essa necessidade, para o que confiava na

utilizagão das progressôes pedagôgicas que havia previsto para cada uma das

metas, as quais pôde ilustrar com elevado pormenor ensaiando cenários

possíveis com alguns grupos de alunos da turma.

Indagada sobre a relagão entre os objectivos previstos e as indicagôes dos

programas oficias de educagão física, Teresa referiu que se focavam

conteúdos semelhantes, mas que aqueles reflectiam uma simplificagão destas

últimas. Esta opgão foi justificada com base no baixo nível de aprendizagem

dos alunos do 9° ano de escolaridade na escola e no tempo disponível para

trabalhar aquelas aprendizagens. Como critérios para a definigão dos

objectivos, foram ainda mencionadas as características dos recursos da escola

e o nível de competência dos professores na actividade.

As aulas previstas por Teresa para o desenvolvimento desta unidade de

ensino foram catorze. Um número estabelecido com base no tempo disponível

para realizar este trabalho, o qual previa ainda ter que partilhar com o ensino

de outras actividades como o andebol e a ginástica. Os objectivos de
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aprendizagem seriam repartidos ao longo destas aulas, numa lôgica de

progressão de esforgos mais prolongados e menos intensos para esforgos

mais rápidos e de maior intensidade. Neste sentido, iniciaria o trabalho pela

corrida de fundo, a que se seguiria o trabalho da corrida de velocidade e

estafetas. O trabalho técnico - langamento e salto - seria realizado em

simultâneo com este último conteúdo. O aspecto mais crítico para este

percurso de aprendizagem foi previsto para o momento em que o esforgo de

aplicagão nas habilidades mais técnicas não reflectiria os resultados que os

alunos esperariam observar, criando dificuldades â credibilizagão deste tipo de

trabalho junto dos alunos.

Para a aprendizagem destes conteúdos Teresa previu utilizar progressôes

pedagôgicas que permitissem responder â heterogeneidade de níveis de

aprendizagem dos alunos (caso das corridas e do salto em altura); e recorrer â

constituigão de grupos de nível para o caso dos langamentos. Estes últimos

seriam constituídos a partir da observagão realizada no decurso das aulas.

As estruturas organizativas de base previstas para a realizagão do trabalho

na aula seriam três. Nos momentos introdutôrios das aprendizagens aos

alunos, Teresa utilizaria a actividade massiva simultânea ou alternada. Em

fases ulteriores de aprendizagem, a turma seria repartida em grupos e o

trabalho estruturado na base de um circuito por estagôes. Em todas as aulas

seriam apenas utilizadas estratégias de ensino do tipo comando ou tarefa.

Para o controlo da aprendizagem dos alunos, Teresa privilegiou duas

estratégias de avaliagão: uma, contínua, realizada ao longo da unidade de

ensino a partir de uma observagão desarmada (informal); outra, final, com um

carácter mais ou menos formal, consoante a natureza das aprendizagens em

causa. Neste último caso, tinha previsto que nas corridas os alunos seriam

avaliados em situagão de prova. Nos outros casos, a avaliagão seria realizada

em situagão de exercício-critério. Em todos estas situagôes o que estaria em

causa era a evolugão relativa dos alunos em fungão do seu estado de

capacidade inicial, diagnosticada informalmente, a "olhômetro e pela rama".
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4.2.1.2 dlferencas e identidades das opcoes curriculares de teresa

para a Unidade de Ensino deAndebol

Tal como no caso do atletismo, também o andebol foi seleccionado por

integrar o plano de trabalho estabelecido pelo grupo disciplina para o 9° ano de

escolaridade. Nesta escolha ponderaram factores associados âs condigôes da

escola e ås referências culturais dos alunos. De acordo com Teresa, esta

actividade, ao contrário de outras modalidades desportivas colectivas (e.g.,

futebol e basquetebol) granjeara entre os alunos uma reduzida popularidade,

pelo que o grupo tinha decidido, havia alguns anos, integrá-lo de forma mais

intensa na escola, constituindo naquele momento uma das principais

actividades do plano de actividades de complemento curricular, justificando-se

também que integrasse a oferta curricular.

O nível de especificidade com que Teresa se reportou aos objectivos

perseguidos na actividade foi similar ao que utilizou para o atletismo. Prevendo

grandes dificuldades na sua consecugão pela maioria dos alunos da turma,

Teresa estabeleceu dois âmbitos de prioridades: um conjunto de objectivos

relacionados com acto táctico do jogo e um conjunto de objectivos

relacionados com as destrezas da modalidade. No primeiro caso, privilegiou a

defesa individual, e a organizagão do ataque (transigão defesa-ataque). No

segundo, o trabalho de recepgão, diferentes tipos de passe e o remate em

apoio. Para além destes objectivos, indicou ter ainda por objectivos o

desenvolvimento de competências sociais relacionadas com a cooperagão em

equipa, o respeito pelos adversários e pela arbitragem.

Embora o conjunto dos objectivos tivesse sido formulado de igual forma

para todos os alunos da turma, Teresa previa constituir três grupos nível, com

os quais trabalharia diferenciadamente, ao longo das aulas, focando diferentes

níveis de complexidade das habilidades.

Justificando que as aprendizagens definidas para o andebol do 9°ano de

escolaridade no plano do grupo disciplina eram anteriores â generalizagão dos

programas oficiais da disciplina, Teresa informou que as propostas que iria

perseguir estavam pouco relacionadas com as indicagôes que ali constavam.

Tal como atletismo, o seu programa integrava uma proposta mais simplificada
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de aprendizagens. Entre os critérios avangados para a formulagão dos

objectivos, a professora sublinhou três: o nível de aptidão da turma, as

condigôes existentes e o número de aulas possível.

Para a aprendizagem desta actividade, admitia poder ocupar 15 aulas, parte

delas partilhadas com o ensino de outras actividades, como o atletismo e a

ginástica, uma decisão que ela prôpria tinha tomado, ponderados os requisitos

do plano anual da turma e lôgica da calendarizagão das diferentes actividades.

A distribuigão das aprendizagens ao longo deste período obedeceria ao critério

de não misturar o trabalho focado na técnica com a formagão na táctica,

sequencializando-as em aulas intercaladas. Esta opgão foi justificada pela

necessidade de significar o trabalho técnico de aprendizagem nas situagôes de

jogo que se Ihe seguiriam.

Para Teresa, os aspectos mais críticos das aprendizagens previstas

situavam-se a dois níveis. Para os alunos mais capazes consistiria em evitar

que realizassem transferências das aprendizagens concretizadas na unidade

de ensino do basquetebol para o andebol, ou seja estabelecer as diferengas

entre os dois padrôes técnicos de jogo. Para os alunos com mais dificuldades,

o aspecto crítico residiria em aspectos básicos, como a aprendizagem da

recepgão e do passe. Estas eram dificuldades com que contava confrontar-se

ao longo de toda a unidade de ensino. A diferenciagão das situagôes de

aprendizagem foi prevista apenas em relagão aos conteúdos técnicos.

As opgôes sobre as estratégias adoptadas no andebol foram semelhantes

âquelas que identificámos para a unidade de ensino de atletismo. As estruturas

organizativas de base a seguir nesta unidade seriam o trabalho massivo (em

pares) e o trabalho por estagôes, aqui circunscritas a duas actividades: o jogo

formal e as formas jogadas. Ao longo de cada aula, Teresa previa que os

grupos fossem rodando entre as duas situagôes. O comando e tarefa

constituíram as únicas formas adoptadas para estruturar a relagão pedagôgica.

Como no atletismo, a avaliagão prevista para esta unidade de ensino

constava de um processo composto por uma apreciagão da evolugão dos

alunos ao longo da unidade de ensino realizada de forma informal que

culminaria com a avaliagão final dos alunos a partir da observagão do seu
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comportamento num conjunto de "exercícios-critério" ou em situagão de jogo,

consoante o nível dos alunos.

Concentrando-nos nos elementos comuns aos testemunhos obtidos sobre

as duas unidades de ensino, verificamos que Teresa revelou um conjunto de

opgôes muito similares, através das quais reforgou muitas das indicagôes que

pronunciou quando identificou as suas opgôes gerais para a disciplina.

Um dos principais argumentos utilizados por Teresa para justificar a escolha

das actividades foi a sua inclusão no plano de actividades do grupo disciplina,

nomeadamente com o plano dos quadros competitivos constantes nas

actividades de complemento curricular.

Em ambos os casos, os objectivos propostos foram distinguidos dos

constantes nos programas oficiais por serem mais simples e adequados å

populagão escolar. Neste domínio, o seu interesse consistia em que os alunos

registassem uma evolugão nas aprendizagens face ao seu estado inicial, mais

do que alcangassem resultados expressivos.

As suas opgôes organizativas e avaliativas também se revelaram idênticas

nas duas unidades. Privilegiou uma organizagão massiva ou por

grupos/estagôes e a utilizagão das estratégias de ensino por comando ou

tarefa e um sistema de controlo baseado na combinagão entre a apreciagão

informal contínua e uma avaliagão mais estruturada no final das unidades de

ensino.
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4.2.2 O sentimento de Auto-eficácia Específica da Teresa

No cômputo geral dos resultados sobre a percepgão de auto-eficácia

específica de Teresa, observámos que esta professora manifestou uma

confianga bastante positiva na sua capacidade para implementar as condigôes

de eficácia no ensino, embora tenha acusado algumas variagôes no seio de

cada uma das dimensôes de intervengão pedagôgica.

Assim, em relagão â instrugão (Quadro 89), a área em que Teresa se

percepcionou mais capaz foi no desempenho da tarefa de informagão inicial.

Neste caso a única situagão em que expressou alguma dificuldade foi na

garantia de que os alunos ficassem esclarecidos quanto âs actividades a

realizar na aula. Comparando os resultados desta área, verificamos que o seu

sentimento se manteve bastante estável entre as duas unidades de ensino e

no seio de cada uma delas, entre os dois momentos de avaliagão.

Nas suas respostas sobre as condigôes de realizagão da tarefa de avaliagão

final, Teresa expressou o seu desinteresse por esta tarefa, indicando,

maioritariamente, que não se preocupava com esta situagão durante as aulas.

Este foi um sentimento comum âs duas actividades no início e final das

unidades de ensino.

Foi na tarefa de acompanhamento da aprendizagem dos alunos que esta

professora revelou um sentimento de capacidade mais variável, com um perfil

muito idêntico em ambas as actividades. Assim, verificámos que o

acompanhamento sistemático de cada um dos alunos ao longo da aula (item

18), a realizagão do questionamento de todos os alunos (item 25); e a

valorizagão das tarefas de aprendizagem (item 58) constituíram as áreas que

considerou mais difíceis de implementar.

Observando os resultados encontrados para o ensino do atletismo

verificamos, que embora a variagão do sentimento de auto-eficácia do início

para o final da unidade de ensino seja minoritária, considerando a

generalidade das respostas, ela aconteceu em relagão a alguns itens.
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Quadro 89 - Perfíl de auto-efícácia específíca da Teresa: dimensão instrugão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Andebol

Antes Depois Antes | Depois

Instrucão:

informacão sobre

as actividades de

aprendizagem

5. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

conhecam os seus pontos mais importantes

2 2 2 2

6. Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam

que as várias fases da aula formam um todo

2 2 2 2

7. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

visualizem as situacôes de aprendizaqem a realizar

2 2 2 2

10. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

percebam a relacão entre a organizacão da aula e os

objectivos de aprendizaqem

2 2 2 2

8. Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem
sem dúvidas sobre as actividades a realizar na aula

2 3 3 2

2. Durante o periodo de apresentacão da matéria, realizar

perguntas aos alunos garantindo a sua participacão

voluntária.

2 2 2 2

1 . Apresentar a matéria garantindo a atencão dos alunos 2 2 2 2

44. Informar sobre as actividades a realizar na aula

garantindo a minimizacão do tempo despendido nestes

períodos

2 2 2 2

Instrucão:

avaliacão final

das actividades

de aprendizagem

29. Realizar a informacåo final da aula garantindo a ligacão

entre o trabalho realizado e aquele que se prevê para as

aulas sequintes

X X X X

36. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos identiflquem os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizaqem desenvolvida

X X X X

38. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos saiam da aula com a ideia clara dos objectivos que

eram pretendidos

X X X X

39. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos saiam com uma ideia clara quanto aos êxitos e ås

dificuldades que manifestaram na aprendizagem

X X X 3

4. Interpelar os alunos no periodo de avaliacão final da aula

qarantindo a sua participacão

2 2 X 2

Instrucão:

acompanhamento
das actividades

de aprendizagem

3. Solicitar a participacão dos alunos garantindo que

ajudam nas diferentes actividades da aula

2 2 2 2

17. Informar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que percebam o

que fazem bem e o que fazem mal

2 2 2 2

18. Infonnar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que cada um tenha

uma informacão actualizada sobre como está a aprender

3 3 3 3

19. Informar os alunos sobre as suas dificuldades na

aprendizagem fazendo-o, individualmente ou em grupo,

consoante a quantidade de alunos com as mesmas

dificuldades

3 2 3 2

20. Informar os alunos sobre a forma como realizam as

suas accôes de aprendizagem de forma a que as

relacionem com os efeitos alcancados

2 2 2 2

21. 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

2 3 2 2

22. Intervir de forma a que, depois de corrigidos, os alunos

não continuem a cometer os erros que Ihes foram

identificados

2 3 3 2

58. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

aprendem coisas importantes para eles
3 3 3 2

24. Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que sejam capazes de identificar,

por eles proprios, aspectos relacionados com a mesma

2 2 2 2

25. Questionar os alunos sobre a actividade de

aprendizagem garantindo que o maior número seja

inquirido no decurso da aula.

3 3 3 3

26. 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

2 2 2 2

42. Intervir garantindo o controlo das várias situacôes que

ocorrem simultaneamente numa aula

3 2 2 2

43. Intervir de forma a garantir um nlvel elevado de

empenhamento dos alunos na realizacâo da actividade
3 2 2 2

16. Deslocar-me e posicionar-me garantindo o controlo da

actividade de toda a turma durante a aula

2 2 2 2

= Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Dificil; X = Não me preocupo)
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Assim, Teresa reflectiu um maior sentimento de capacidade no final da

unidade de ensino em relagão ao controlo da actividade da aula (itens 42 e 43)

e å direcgão do feedback pedagôgico, e um sentimento mais baixo em relagão

å utilizagão do feedback prescritivo.

No caso andebol o nível de confianga na sua capacidade foi mais estável e

positivo, verificando-se ainda que as poucas variagôes decorrentes da

experiência de ensino aconteceram sempre no sentido positivo.

Em relagão â dimensão Organizagão (Quadro 90) as áreas onde Teresa

manifestou uma percepgão de capacidade mais elevada e mais estável foram

na gestão do tempo da aula e na gestão da montagem e desmontagem do

material.

Quadro 90 - Perfíl de auto-efícácia específica da Teresa: dimensão organizagão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Andebol

Antes Depois Antes Depois

Organizacão:
alunos

15. Organizar os alunos garantindo que as mudancas de

actividade ou de tarefas de aprendizagem sejam realizadas

rapidamente

2 3 3 2

30. Organizar a turma garantindo uma reunião rápida dos

alunos quando necessário
2 2 2 2

32. Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem â

aula â hora combinada

2 2 2 2

34. Gerir a tunma garantindo a sua atencâo para iniciar os

periodos de instrucão, reunião e mudancas de actividade

no decurso da aula

2 2 2 2

35. Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de

grupos de trabalho
3 2 3 2

37. Intervir garantindo que os alunos se sintam

reconheddos pela forma adequada como realizam as

tarefas de organizacão

X X 3 2

14. Intervir de forma a evitar situacôes de risco no

desempenho das tarefas de aprendizaqem pelos alunos
2 2 2 2

59. Informar os alunos sobre a maneira como estão a

realizar os exercícios de aprendizagem garantindo a

manutencão do ritmo da actividade

3 2 2 2

Organizacão:

espacos e

equipamentos

12. Organizar a aula garantindo uma rápida montagem ou

desmontagem do material pelos alunos
2 2 2 2

13. Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e

desmontagem de material pelos alunos
2 2 2 2

Organizacão:

tempo

33. Intervir de forma a garantir um registo de presencas

rápido
2 1 2 2

27. Organizar as actividades da aula garantindo a

maximizacâo do tempo em que os alunos estão em prática
de aprendizagem

2 2 2 2

(1 = Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FACIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difîcil; X = Não me preocupo)

Como se pode observar, â excepgão de uma pequena variagão positiva na

realizagão do registo de presengas no atletismo, todas as condigôes de ensino

que integraram estas duas componentes foram ajuizadas como mais fáceis de

implementar na maior parte das situagôes.
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A organizagão dos alunos foi onde Teresa acusou algumas dificuldades de

ensino. No caso do atletismo essas dificuldades recaíram sobre a organizagão

dos grupos de trabalho (item 35) e a manutengão do ritmo de actividade da

aula, no início da unidade de ensino; e sobre a gestão das transigôes na aula

(item 15), no final da unidade. Todas as restantes situagôes foram apreciadas

como fáceis de levar â prática. Um aspecto particular da sua percepgão sobre

a gestão dos alunos revelou-se quando mencionou não se preocupar com o

reforgo dos comportamentos organizativos dos mesmos (item 37), indicagão

que não repetiu durante a unidade de ensino do andebol.

Nesta actividade, Teresa indicou ter a expectativa inicial de dificuldade na

realizagão desse reforgo, acabando por reconhecer que conseguia fazê-lo com

facilidade. Esta foi a maior diferenga na forma como esta professora se

pronunciou sobre o seu sentimento de capacidade no ensino das duas

actividades. As outras diferengas situaram-se ao nível da sua capacidade na

manutengão do ritmo da actividade, percepcionada de forma mais positiva no

andebol. Nos restantes itens, Teresa manifestou um valor de auto-eficácia

similar.

Em relagão â promogão de um clima positivo na aula (Quadro 91), reiterou a

confianga na sua capacidade de ensino. Com efeito, observamos que em

todas as componentes, nas duas actividades, os itens classificados como

fáceis são maioritários. Observamos também que a promogão de uma relagão

positiva entre os alunos constituiu para Teresa o domínio de maior confianga

na sua capacidade de intervengão.

Nas restantes duas componentes foram assinaladas dificuldades e

aconteceram pequenas variagôes das respostas aos itens, entre actividades e

durante cada uma delas, que devem assinalar-se. Assim, em relagão ao

atletismo, verificamos que a organizagão da aula de forma motivadora para os

alunos (item 31) foi inicialmente classificada como mais fácil e posteriormente

como mais difícil (ao contrário do andebol). Inversamente, Teresa acabou por

considerar-se mais capaz de estimular a relagão entre os alunos e as tarefas

de aprendizagem (itens 62 e 63) no final da unidade de ensino do que no

início.
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Quadro 91 - Perfíl de auto-eficácia específíca da Teresa: dimensão clima relacional

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Andebol

Antes Depois Antes Depois

Clima;

Relacão

aluno/matéria

9 Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem

significado âs propostas de aprendizagem

2 2 2 2

31 Organizar a aula garantindo uma prática motora

motivadora para todos os alunos da turma

2 3 3 2

41. Interagir com os alunos garantindo que estes

manifestam as suas opiniôes sobre a aula

2 2 2 2

62. Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua

participacão empenhada em tarefas com indice de

complexidade elevado

3 2 3 3

63. Interagir de forma a garantir que os alunos formulem

expectativas adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem

3 2 2 2

Clima:

Relacão alunos

entre si

1 1 . Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os alunos 2 2 2 2

45. Intervir garantindo a cooperacão entre alunos com

diferentes niveis de capacidade nas tarefas de

aprendizagem

2 2 2 2

Clima:

Relacão

aluno/professor

40. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

considero as suas opiniôes e sentimentos pessoais relativa-
mente â actividade na aula

2 3 2 2

54. Interagir com os alunos garantindo a sua confianca em

mim

2 2 2 2

55. Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que

eu me interesso por eles e acredito que são capazes de

aprender

2 2 2 2

56. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

os trato todos do mesmo modo
2 2 2 2

57. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

estou atento aos seus interesses pessoais sobre assuntos
exteriores ås aulas.

2 X 3 X

53. Intervir na aula de fonna a garantir que os alunos

sintam que eu gosto do que ensino
2 2 2 2

60. Interagir com os alunos garantindo que não me vejam
como um "juiz" permanente da sua actividade

3 3 2 2

(1 - Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Dificil; X = Não me preocupo)

No caso do andebol a sua auto-eficácia manifestou-se mais estável. Durante

esta actividade a maior dificuldade de Teresa foi o acompanhamento aos

alunos mais fracos de forma a que se empenhassem nas tarefas de

aprendizagem.

No domínio da sua relagão com os alunos, Teresa também manifestou um

sentimento elevado de capacidade, muito estável entre ambas as actividades,

com duas excepgôes. No caso do atletismo, expressou maior dificuldade em

transmitir aos alunos a ideia de que não os acompanhava apenas para os

avaliar e terminou a actividade com um sentimento de maior dificuldade em

proporcionar uma atengão pessoal aos alunos. Um aspecto comum âs duas

actividades foi o facto de ter comegado por se ter preocupado com a atengão
aos interesses pessoais dos alunos não relacionados com a aula, para

abandonar essa preocupagão depois de terminadas as respectivas unidades

de ensino.
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A área da disciplina foi identificada por Teresa como a sua área mais forte

de ensino (Quadro 92).

Quadro 92 - Perfíl de auto-efícácia específíca da Teresa: dimensão disciplina

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Atletismo Andebol

Antes Depois Antes Depois

Disciplina:

promocão

46. Combinar as regras de conduta para as aulas

garantindo o respeito quer pelas opiniôes e ideias dos

alunos quer pelas minhas

2 2 2 2

49. Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham

presente as regras de conduta combinadas

2 2 2 2

47. Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de

conduta combinadas

2 2 2 2

50. Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um

clima positivo

2 2 2 2

51 . Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu

reconheco que adoptam um comportamento de acordo com

as regras de conduta combinadas

2 2 2 2

52. 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

2 2 2 2

Disciplina:
remediacão

23. Reagir quando os alunos infringem as regras de

conduta combinadas para as aulas garantindo que sejam

verdadeiros na descricão desse episôdios e explicacão das

suas causas

2 2 2 2

48. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que reconhecam as consequências da adopcão
desses comportamentos

2 2 2 2

61. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que não voltem a adoptar um comportamento

contrário ås regras de conduta combinadas

2 2 2 2

28. Utilizar castigos que não interfiram negativamente com

o prazer ou gosto que os alunos têm pela actividade fisica
1 1 1 1

(1 = Sempre Fácil; 2 = A maior parte das vezes FÂCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Dificil; X = Não me preocupo)

Como se pode observar, o sentimento de auto-eficácia expresso em ambas

as unidades de ensino, antes e depois da sua realizagão, foi positivo e muito

estável, tendo atribuído a todos os itens o mesmo nível de dificuldade. Nesta

dimensão, considerou dominar com a mesma capacidade as acgôes de

prevengão e remediagão da disciplina, destacando a sua seguranga em utilizar

castigos que não implicassem negativamente com a adesão dos alunos aos

conteúdos da disciplina (item 28).

De uma forma geral, Teresa reflectiu um sentimento de auto-eficácia

elevado em relagão ao conjunto das quatro dimensôes de intervengão

pedagôgica. Esta percepgão foi mais positiva e estável relativamente aos

procedimentos de disciplina. Nos restantes domínios
do ensino, verificaram-se

algumas variagôes, pouco expressivas, nos resultados relativos âs duas

actividades de ensino e aos dois momentos de aplicagão, no seio de cada uma

delas. Devemos também assinalar o facto de Teresa ter revelado várias vezes,

particularmente no caso da tarefa de avaliagão final da aula, que não se

preocupava com a criagão das condigôes enunciadas nos itens, o que é
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indicador de que algumas destas situagôes não foram pedagogicamente

valorizadas poresta professora.

4.2.3 O Conhecimento Pedagôgico da Teresa: percepcão sobre as

suas práticas de ensino

4. 2. 3. 1 TlPOLOGIA E VALOR DAS SlTUACOES CRITICAS

No ensino-aprendizagem do atletismo, Teresa identificou 16 situagôes, com

uma média de quatro por aula (Quadro 93). Como se pode observar, a maioria

dos episôdios foram identificados por constituírem situagôes problemáticas ou

negativas da aula (81,3%).

Quadro 93 - Frequência das situagôes críticas identifícadas por Teresa no
ensino do atletismo

INSTRUgÃO

Categorias
das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)

Negativas Positivas Total

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 3(18,8%) 0 3(18,8%)

Questionamento
-

-
-

Controlo 3(18,8%) 0 3(18,8%)

Total Sub-sistema 6 (37,5%) 0 6 (37,5%)

Organizacão/

Reestruturagão tarefas

Concepcão 1 (6,3%) 0 1 (6,3%)

Reestruturacão -
- -

Total Sub-sistema 1 (6,3%) 0 1 (6,3%)

Total Sistema Instrugão 7 (43,8%) 0 7 (43,8%)

ORGANIZAgÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Alunos Transicão - - -

Inicio e Final de Aula - - -

Formacão de Grupos 2(12,5%) 0 2 (12,5%)

Geral 1 (6,3%) 0 1 (6,3%)

Organizacão da Prática - - -

Total Sub-sistema 3(18,8%) 0 3(18,8%)

Espacos e Equipamentos Espacos e Materiais 1 (6,3%) 2(12,5%) 3(18,8%)

Total Sistema Organizacão 4 (25,0%) 2 (12,5%) 6 (37,5%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias
das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Relacão alunos entre si

Relacão Interpessoal - - -

Relacao na Aprendizagem 0 1 (6,3%) 1 (6,3%)

Total Sub-sistema 0 1 (6,3%) 1 (6,3%)

Total Sistema 0 1 (6,3%) 1 (6,3%)

SOCIAL: DISCIPLINA

Categorias
Das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Promogão Construcao das Regras - - -

Remediacão

Controlo do Desvio âs Regras 2 (12,5%) 0 2(12,5%)
Punicão - - -

Total Sub-sistema 2 (12,5%) 0 2 (12,5%)

Total Sistema 2(12,5%) 0 2 (12,5%)

TOTAL EPISODIOS ANALISADOS 13(81,3%) 3(18,8%) 16

Os dois sistemas em que esta professora identificou mais situagôes críticas

foi na instrugão (43,8%) e organizagão (37,5%). O clima da aula com uma

situagão, e a disciplina com duas, mobilizaram pouco a sua atengão.
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No âmbito da instrugão, onde foram registadas apenas situagôes de valor

negativo, o enfoque recaiu sobre o acompanhamento das actividades de

aprendizagem, nomeadamente no controlo do empenhamento dos alunos e

utilizagão do feedback pedagôgico. Foi também assinalada uma situagão

ligada å concepgão das tarefas de aprendizagem.

A formagão dos grupos, pela negativa, e a gestão dos espagos e materiais,

pela positiva, foram o tipo de acontecimentos mais frequentemente

assinalados na organizagão. Nesta dimensão, a maioria das situagôes críticas

destacadas foram negativas. A única situagão assinalada no clima de aula foi

positiva e relacionada com acgôes de cooperagão dos alunos em relagão âs

tarefas de aprendizagem. Na disciplina, foram privilegiadas situagôes negativas

associadas ao controlo do comportamento inapropriado dos alunos.

Na apreciagão do ensino do andebol, esta professora destacou mais

episôdios (23), mas assumiu a mesma orientagão em termos do valor das

situagôes assinaladas (Quadro 98). Como se pode observar, 87 % dos

episôdios inventariados foram classificados como situagôes problemáticas.

Outra diferenga na apreciagão de ambas as unidades de ensino referiu-se â

repartigão dos episôdios pelos diferentes sistemas da aula. Ao contrário do

atletismo, no andebol, a percentagem de situagôes identificadas na dimensão

instrugão (73,9%) foi muito superior åquela que se verificou para a organizagão

(13,0%). Assinalou-se também uma percentagem idêntica de episôdios de

disciplina (13,0%) e a ausência de registos sobre o clima.

A inflagão de situagôes relacionadas com a instrugão ficou a dever-se ao

acréscimo dos acontecimentos relacionados com a organizagão e

reestruturagão das tarefas de aprendizagem. Estas situagôes, maioritariamente

negativas, relacionaram-se sobretudo com circunstâncias associadas ao

reajustamento das tarefas durante a aula. Em relagão ao atletismo,

mantiveram-se as preocupagôes de Teresa com o acompanhamento das

actividades de aprendizagem, agora mais focadas sobre a utilizagão do

feedback pedagôgico. Os episôdios indicados também se mantiveram

globalmente negativos.
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Quadro 94 - Frequência das situagôes críticas identificadas por
Teresa no ensino do andebol

INSTRUgÃO

Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)

Negativas Positivas Total

Informacão sobre as actividades

de aprendizagem

Informacão 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Questionamento
-

-
-

Controlo 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Geral
-

-
-

Total Sub-sistema 2 (8,7%) 0 2 (8,7%)

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 4(17,4%) 1 (4,4%) 5(21,7%)

Questionamento
- -

-

Controlo 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Total Sub-sistema 5(21,7%) 1 (4,4%) 6(26,1%)

Organizacão/
Reestruturacão tarefas

Concepcâo 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Reestruturacão 6(26,1%) 2 (8,7%) 8 (34,8%)

Total Sub-sistema 7 (30,4%) 2 (8,7%) 9 (39,1%)

Total Sistema Instrucão 14 (60,9%) 3(13,0%) 17 (73,9%)

ORGANIZAgÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)

Negativas Positivas Total

Alunos Transicâo - - -

Inicio e Final de Aula - - -

Formacão de Grupos 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Geral 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Organizacão da Prática
- - -

Total Sub-sistema 2 (8,7%) 0 2 (8,7%)

Espacos e Equipamentos Espacos e Materiais 1 (4,4%) 0 1 (4,4%)

Total Sistema Organizacão 3(13,0%) 0 3(13,0%)

SOCIAL: DISCIPLINA

Categorias
Das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Promocão Construcão das Regras - - -

Remediacão

Controlo do Desvio ås Regras 3(13,0%) 0 3(13,0%)

Punicão - - -

Total Sub-sistema 3(13,0%) 0 3(13,0%)

Total Sistema 3(13,0%) 0 3 (13,0%)

TOTAL EPISODIOS ANALISADOS 20 (87,0%) 3(13,0%) 23

Na organizagão, resumida no andebol a três episôdios, todos eles negativos,

Teresa focou-se novamente nas questôes associadas â gestão dos grupos de

trabalho e do material. Também na disciplina, foram novamente as questôes

negativas, associadas ao controlo do comportamento inapropriado, que

animaram o diagnôstico de Teresa.

A partir dos resultados das duas unidades de ensino, parece poder

confirmar-se a tendência negativa das apreciagôes de Teresa sobre as suas

aulas, destacando sobretudo episôdios de instrugão (mais no andebol),

organizagão (menos no andebol) e disciplina.
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4. 2. 3. 2 RazOes e impucacOes das SituacOes CrIticas

As razôes testemunhadas por Teresa para justificar a ocorrência das

situagôes críticas identificadas nas duas unidades de ensino estão sintetizadas

no Quadro 95.

Como se pode observar, os episôdios ocorridos durante a unidade de

ensino de atletismo foram relacionadas sobretudo com factores associados ao

professor (53,8%) e aos alunos (30,8%). A dimensão dos contextos reuniu

apenas 15,4 % das referências realizadas, todas elas envolvendo as condigôes

de funcionamento da actividade lectiva.

Para Teresa, a sua intervengão foi responsável pelas situagôes dificultosas

em igual proporgão com os factores atribuídos â participagão dos alunos

(23,1%). Um equilíbrio que não se observou em relagão aos factores

facilitadores, maioritariamente atribuídos ao seu modo de ensino (39,8% contra

7,7%). Entre os factores que referenciou â sua intervengão, a maior

percentagem foi classificada no domínio da instrugão (23,1%), seguida da

organizagão e disciplina (ambas com 15,4 %), tendo sido os factores da

instrugão predominantemente responsabilizados pelos efeitos negativos na

aula e os factores da organizagão, integralmente, pelos efeitos positivos. O

controlo da disciplina foi em igual proporgão, classificado como factor

dificultoso e facilitador.

No âmbito da instrugão, Teresa assinalou como aspectos dificultosos as

insuficiências no controlo de algumas situagôes de prática com os alunos:

(...) controlar diversas estaqôes... de facto, quando há mu'rtas estaqôes, ainda por
cima no caso desta aula, em que era a primeira aula em que eles estavam a

trabalhar aquele esquema. Poríanto, se vou dando atenqão a este, ou aquele, ou

aquele outro grupo, os outros grupos estão a trabalhar sozinhos, ou cumprem ou

não cumprem. Mas, mu'rtas vezes, eu nem sequer tenho a ideia de se cumprem ou

não cumprem, tenho uma vaga ideia porque tenho, de facto muita difículdade. (T,
EEMA, 381-395)

Estas dificuldades ocorreram sobretudo em situagôes de trabalho por

estagôes, mesmo em pequenos espagos, como foi o caso desta situagão

verificada no ginásio. As vantagens no comportamento de instrugão foram

relacionadas com as características de algumas tarefas propostas para as

aulas.
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Quadro 95 - Razôes aduzidas por Teresa /oara a classificagão das situagôes críticas

Dimensão Categorias

Atletismo (%) Andebol %

Dificulta Facilíta Total Dificulta Facilita Total

Aluno

Aptidão 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 11,1

Empenhamento 23,1 7,7 30,8 22,2 0,0 22,2

Motivacão 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6

Total Aluno 23,1 7,7 30,8 38,9 0,0 38,9

Professor

Clima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6

Disciplma 7,7 7,7 15,4 0,0 0,0 0,0

Instrucâo 15,4 7,7 23,1 27,8 5,6 27,8

Organizacão 0,0 15,4 15,4 16,7 0,0 16,7

Total Professor 23,1 30,8 53,8 44,4 5,6 50,0

Contexto

Actividade 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0

Condicôes físicas 7,7 7,7 7,7 11,1 0,0 11,1

Turma 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total Contexto 7,7 7,7 15,4 11,1 0,0 11,1

Total Razôes 53,9 46,2 94,4 5,6

No âmbito da organizagão, foram os comportamentos de controlo espacial

dos alunos e as regras de seguranga impostas as principais causas dos efeitos

positivos mencionados por Teresa. As razôes associadas ao controlo da

disciplina foram remetidas para as intervengôes em que sentia ter eficácia no

controlo de comportamentos inapropriados, identificados como graves. Os

efeitos negativos foram encontrados nos momentos em que reagia aos

comportamentos inapropriados dos alunos, perdendo o controlo da restante

turma.

A irregularidade da sua presenga nas aulas e a sua negligência em relagão

âs tarefas foram os factores dos alunos referenciados como elementos

dificultosos. A colaboragão entre eles, aspecto que não era comum a todos os

alunos, foi o factor facilitador indicado:

Quando as colaboraqôes são espontâneas melhor ainda mas, normalmente, os
que estão mais ã vontade numa determinada actividade, a este nível, não se fa'zem
mu'rto rogados em ajudar. Depois, tem a ver com o feitio e com a educaqão de
cada um, hâ uns que estão a tratar da vida deles. Mas, normalmente, há uma
atitude positiva em relaqão aos colegas. E aqui, nesta turma há alguns, h'â a C que
é aquela que não faz a actividade, mas que, como está de fora, se preocupa em

ajudareem darmdicaqôes, etc, o B, o B é o craque da turma, preocupa-se muitas
vezes com isto. (T, EENAt, 754-770)

Os factores de contexto referidos foram de dois tipos: os materiais, aos

quais atribuiu as dificuldades das situagôes; e a prôpria actividade do atletismo

que reconheceu facilitar o acompanhamento individualizado.

Observando agora as razôes indicadas para as situagôes críticas

identificadas no ensino do andebol, verificamos que a maioria das causas são
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também atribuídas ao professor, que aqui é indicado como causa da maioria

das situagôes dificultosas e algumas facilitadoras (5,6%). Entre as

características mais citadas do seu comportamento, Teresa frisou novamente a

dificuldade de conciliagão entre o acompanhamento dos alunos e o controlo da

actividade da turma. No âmbito da organizagão, aqui citado como factor

dificultoso, foi a formagão dos grupos e a manutengão do ritmo da aula durante

as transigôes que referiu:

Tinha mais lôgica ter acabado a instruqão, a seguir mudava a coluna e seguia logo
o exercício. Isto é, a não ser que tivesse havido uma situaqão qualquer de grande

desconcentraqão dos alunos, que não estava a haver, poríanto, que se justificasse
ali uma paragem qualquer para, depois, a seguir, conseguir concentrar novamente
a atenqão dos alunos, não era isso sequer, eles estavam todos caladinhos a ouvir,
teria sido preferível levar a explicaqão toda até ao fim e depois as colunas

reorganizavam-se e o exercício seguia. (T, EEMAnd, 608-621)

Em relagão â actividade dos alunos, o seu empenhamento voltou a ser

mencionado como uma das principais causas das dificuldades do ensino:

(...)que tem a ver, não com uma difículdade real de ele executar o exercício,

porque eu, de facto, já estava faría de o ver fazer o exercício como deve ser

(...)mas como uma espécie de recusa, de teimosia em não fazer o exercício. Ele

está numa fase muito complicada, era uma mosquinha morta, um miúdo que

estava sossegadinho sempre, a fazer o que Ihe diziam, etc, e entrou numa fase de

afírmaqão constante, pela negativa, em relaqão ao que Ihe é pedido, do deixar

andar. Portanto, não é propriamente uma incapacidade de executar o exercício.(T,

EEMAnd, 1440-1455)

Nesta actividade, Teresa apontou ainda responsabilidades å aptidão dos

alunos, aspecto que não tinha referido no atletismo. Os factores de contexto

voltaram a ser localizados nas condigôes dos materiais.

Comparando as referências ås duas actividades, Teresa referiu-se com

bastante mais frequência a causas facilitadoras no ensino do atletismo. A

partilha de responsabilidades entre si e os alunos foi mais equilibrada nesta

actividade, sendo que todas as razôes facilitadoras foram atribuídas ao

professor. Em ambas as unidades, esta professora responsabilizou-se mais

do que os alunos pela ocorrências das situagôes críticas positivas. Em relagão

âs situagôes negativas, a percentagem de referências a factores dos alunos e

do contexto foi sempre superior, denunciando um perfil atribucional

tendencialmente externo. As referências ao professor focaram sobretudo o seu

comportamento de instrugão; as indicagôes aos alunos, o seu empenhamento;

e as referências ao contexto, o material utilizado.
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Na análise das implicagôes das situagôes críticas sobre a eficácia do

ensino, Teresa revelou leituras diferentes consoante a actividade considerada

(Quadro 96). No caso do atletismo foram apreciadas as consequências para a

quantidade e qualidade da prática de aprendizagem e sobre as motivagôes dos

alunos. Sobre a qualidade da prática, referiu-se aos benefícios dos apoios que

os alunos poderiam receber dos seus colegas ou de si prôpria para

melhorarem o nível da sua prestagão na aprendizagem.

Quadro 96 - Percepgão de Teresa sobre as implicagôes das situagôes críticas para a

efícácia do ensino

Categorias Atletismo (%) Andebol(%)

APZ Consciente 0,0 14,3

APZ em Geral 0,0 28,6

Cooperacão 0,0 0,0

Motivacão 16,7 28,6

Qualidade Prática 50,0 28,6

Quantidade Prática 33,3 0,0

Sob a categoria quantidade de prática, Teresa mencionou a preocupagão do

impacto da sua intervengão sobre o ritmo da actividade dos alunos, evitando

sujeitá-los a grandes períodos de interregno de actividade. A possibilidade de

garantir a seguranga física dos alunos durante as actividades de aprendizagem

foi referida como um importante factor para salvaguardar a sua motivagão face

ås mesmas.

Na unidade de ensino do basquetebol, Teresa foi menos específica nas

suas apreciagôes. Nalguns comentários referiu-se ao impacto que as situagôes

poderiam ter no processo de aprendizagem em geral:

Portanto, em relaqão â questão do R., aí é uma condicionante de facto, é evidente
que prejudica o processo ensino-aprendizagem. Isto é, as fases negativas de

afirmaqão pela negativa que eles passam quando crescem condiciona o processo
de aprendizagem (T, EEMB, 1514-1520)

Reafirmou também as suas preocupagôes com a qualidade da prática,

nomeadamente na forma como a sua intervengão se deveria repercutir

favoravelmente na aprendizagem dos alunos:

Se algo não estâ a ser feito correctamente, se ha uma intervenqão, e se eles
corngem efectivamente, e se passam a preocupar com a situaqão ... e corríqir aaui
nao quer dizer que passem a olhar o jogo em todas as situaqôes, mas comecam a
teressa preocupaqão, sabes que isto é fundamental, a intervenqão leva a alguma
^odifícaqao no comportamento dos alunos, é fundamental.(T, EEMAnd 1085-
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Nesta unidade de ensino, Teresa focou com mais insistência a repercussão

das situagôes críticas sobre a motivagão dos alunos, nomeadamente o efeito

de conforto pessoal que decorria do reforgo do seu sucesso nas tarefas. 0

nível de compreensão que os alunos realizavam das tarefas de aprendizagem

foi outra das temáticas presentes no seu discurso. Em ambos os casos,

relacionou estes efeitos com as características do acompanhamento que

realizava da actividade dos alunos, uma preocupagão que já tinha manifestado

quando, referindo-se â eficácia do ensino, mencionou a importância da

intervengão sistemática do professor no reforgo â actividade dos alunos como

uma característica essencial do ensino.

Num balango sobre as características dos testemunhos que Teresa prestou

nas duas unidades de ensino, encontramos como elementos comuns as

referências â qualidade da prática e motivagão dos alunos.

4. 2. 3.3 Frequência e Circunstâncias das SituacOes CrIticas Identificadas

Como se pode observar pelos resultados indicados no Quadro 97, os

episôdios críticos indicados por Teresa foram, maioritariamente, situagôes

frequentes do seu quotidiano de ensino. No seu testemunho, esta professora

percepcionou um nível de dependência contextual destes episôdios menos

elevado quando ensinava o andebol.

Quadro 97 - Percepgão de Teresa sobre a frequêncía e dependência contextual das

situagôes críticas

Dimensôes Categorias Atletismo (%) Andebol (%)

Frequência

Frequente/Muito frequente 80,0 66,7

Nada/Pouco frequente 10,0 16,7

Não sabe/Não responde 10,0 16,7

Dependência contexto Sem Referência 30,0 50,0

Específica 70,0 50,0

Esta percepgão foi corroborada quando apreciou em pormenor os factores

que considerava interferir na intensidade com que os acontecimentos críticos

se manifestavam (Quadro 98). No caso do andebol, 41 ,2 % das apreciagôes

indicaram que as situagôes eram comuns â generalidade das circunstâncias do

ensino, contrastando com apenas 18, 2% de casos no atletismo.
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Quadro 98 - Percepgão de Teresa sobre as circunstâncias de ocorrência das situagôes críticas

Categorias Atletismo (%) Andebol (%)

Aluno 27,3 29,4

Professor 18,2 0,0

Envolvimento 0,0 11,8

Matéria/Conteúdo 36,4 17,6

Geral 18,2 41,2

Na apreciagão das situagôes dependentes do contexto de intervengão, as

características dos alunos estiveram entre as categorias mais referidas. No

caso do andebol, Teresa considerou que os factores mais determinantes eram

o nível de entrosamento dos alunos com as rotinas organizativas da aula;

durante os períodos de jogo, o nível de cooperagão entre os alunos nas tarefas

de aprendizagem; e o seu empenhamento nas aulas. No atletismo foram

mencionados aspectos associados â atitude dos alunos face â disciplina e å

sua motivagão para a actividade.

As restantes categorias reflectiram-se de forma distinta em cada um dos

testemunhos das duas actividades. A categoria referente ao professor sô

esteve presente na análise realizada sobre o ensino do atletismo. Neste caso,

Teresa sublinhou a interferência das opgôes organizativas e de instrugão que

tomava. Ao contrário da anterior a categoria do envolvimento apenas esteve

presente quando apreciou as situagôes críticas do andebol referindo-se âs

dimensôes do espago lectivo e a dinâmica das relagôes sociais dos alunos

exteriores å aula.

A alusão ao efeito da matéria de ensino esteve mais presente no seu

discurso sobre o atletismo do que sobre o andebol. O nível de risco da

actividade e os seus efeitos sobre o envolvimento dos alunos na tarefa; a

adesão que aquela suscitava nos alunos e o carácter mais ou menos

individualizado de aprendizagem, foram os aspectos mais referidos nos dois

casos.

4.2.3.4 Modos e Fundamentos de Intervencåo Preconizados Para
Encararas SituaqOes CrIticas

A quantidade de referências que Teresa realizou aos modos utilizados para

enfrentar as situagôes críticas assinaladas durante a unidade de ensino do

atletismo foi reduzida (Quadro 99). Apreciando a forma como se referiu aos
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modos de intervengão, observamos que as suas respostas revelaram um

conhecimento pedagôgico formado, em grande parte, por um conjunto de

referências instrumentais sobre os seus modos de intervengão prática (66,7%

dos casos) e com uma valência reflexiva importante (33,3% das referências

reportaram-se a princípios de intervengão pedagogica). Observa-se também

que este conhecimento esteve em grande parte relacionado com as indicagôes

sobre a qualidade do ensino (80%). Em relagão aos procedimentos

mencionados sob a forma altemativa ou isolada, observamos uma valência

equitativa de ambos (33,3%).

Quadro 99 - Modos de intervengão habituais utilizados por Teresa para encarar as

situagôes críticas do ensino do atletismo

RELACÂO COM EFICACIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrucão 1 6,7 1 6,7

Organizacão 0 0,0 0 0,0

Clima 2 13,3 1 6,7

Disciplina 0 0,0 0 0,0

Total Princípios

3 20,0 2 13,3

5 (33,3%)

P

R

O

C

E

D

1

M

E

N

T

0

S

Instrucão Alternativo 1 6,7 0 0,0

Unico 1 6,7 0 0,0

Organizacão Alternativo 2 13,3 0 0,0

Unico 3 20,0 1 6,7

Clima Alternativo 1 6,7 0 0,0

Único 0 0,0 0 0,0

Disciplina Alternativo 1 6,7 0 0,0

Unico 0 0,0 0 0,0

Total

Procedimentos

Alternativo 5 33,3 0 0,0

Unico 4 26,7 1 6,7

Alternativo+Unico 9 60,0 1 6,7

Total 10(66,7%)

Total Referências

12 80,0 3 20,0

15

Numa apreciagão geral da repartigão destas referências por cada uma das

fungôes da intervengão pedagôgica verifica-se que estas se relacionaram

maioritariamente com os modos de organizagão das aulas. Num segundo

plano situaram-se as indicagôes relativas â intervengão na instrugão e clima.

Por último, foi realizada uma indicagão para o domínio da disciplina.

A configuragão do conhecimento de Teresa em relagão â instrugão repartiu-

se pelas três formas consideradas. Na alusão aos procedimentos de instrugão

referiu-se uma vez aos fundamentos da sua actuagão, uma vez a

625



ESTUD0 DOS CASOS

procedimentos em alternativa e uma vez focando-se num procedimento único.

No domínio da organizagão foi proporcionalmente menos reflexiva e versátil

nas suas referências. Foi no âmbito da intervengão sobre o clima de aula que

revelou maior preocupagão em justificar o seu modo de actuagão.

Em relagão ao conhecimento revelado durante a unidade de ensino do

andebol, observamos algumas diferengas significativas em relagão aos

resultados no atletismo (Quadro 100). Desde logo, porque Teresa se reportou

a um número superior de indicagôes (32), depois, porque este conhecimento

se manifestou menos relacionado com as referências sobre a qualidade do

ensino (56,3% dos casos). Finalmente, porque o peso da alusão a princípios

de ensino (18,8%) foi menor; assim como foi menos equitativa a referência

entre procedimentos altemativos e isolados, superior neste último caso

(46,9%).

Quadro 100 - Modos de intervengão habituais utilizados por Teresa para encarar as

situagôes críticas do ensino do andebol

RELAQÂO COM EFICACIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrugão 0 0,0 1 3,1

Organizagão 0 0,0 1 3,1

Clima 1 3,1 0 0,0

Disciplina 3 9,4 0 0,0

Total Princípios

4 12,5 2 6,3

6(18,8%)
P

R

0

C

E

D

I

M

E

N

T

0

s

Instrucão

Alternativo 2 6,3 3 9,4
Único 3 9,4 2 6,3

Organizacão

Alternativo 0 0,0 1 3,1
Único 1 3,1 2 6,3

Clima

Alternativo 2 6,3 2 6,3
Unico 4 12,5 1 3,1

Disciplina

Altemativo 1 3,1 0 0,0
Unico 1 3,1 1 3,1

Total

Procedimentos

Alternativo 5 18,8 6 18,8

Unico 9 28,1 6 18,8

Alternativo+Unico 14 43,8 12 37,5

Total 26(81,3%)

Total Referências

18 | 56,3 | 14 | 43,8

32

Assim, globalmente, apesar de ter sido mais rico, o seu conhecimento nesta

unidade de ensino revelou-se, simultaneamente, menos reflexivo, versátil e

relacionado com a qualidade do ensino.

626



O Caso da Teresa

Apreciando agora as características desse conhecimento em relagão âs

diferentes fungôes do ensino, observamos que foi em relagão â intervengão no

controlo da disciplina que Teresa se revelou mais reflexiva. As restantes duas

referências a esta área assumiram a forma de modo alternativo e isolado.

No âmbito da instrugão, apenas se observou um momento em que esta

professora fundamentou as suas opgôes práticas, manifestando também uma

orientagão não relacionada com as indicagôes sobre a qualidade do ensino.

Entre as referências aos procedimentos de ensino, verificámos que metade

destas também não se encontraram relacionadas com a investigagão em

ensino, sendo que nesta condigão se encontraram mais as referências e

procedimentos alternativos do que a procedimentos isolados.

A expressão das indicagôes produzidas sobre a organizagão foi,

proporcionalmente, muito inferior ao que observámos no ensino do atletismo. Â

semelhanga da instrugão, o único momento do seu discurso em que

fundamentou as suas acgôes revelou-se não relacionado com a qualidade do

ensino. A alusão aos procedimentos organizativos também se reflectiu

maioritariamente não relacionada.

Foi no âmbito do seu testemunho sobre a intervengão no clima que Teresa

expressou as ideias mais prôximas do conceito da eficácia no ensino,

revelando contudo, um pensamento predominantemente não flexível.

Observámos assim que o conhecimento pedagôgico de Teresa se

manifestou muito distinto nas duas unidades de ensino, assumindo uma

configuragão mais favorável no caso do atletismo.

Teresa revelou um juízo francamente positivo sobre a eficácia dos seus

modos de intervengão (Quadro 101). Em ambas as actividades, os resultados

das acgôes referidas foram considerados muito positivos (acima de 77%). Foi

no âmbito do andebol que esta apreciagão se revelou mais positiva. Como se

pode observar, nesta actividade foi apenas em relagão ås acgôes de

organizagão que se referiu com menos optimismo.
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Quadro 101 - Percepgão de Teresa sobre o resultado habitual da utilizagão dos

modos de intervengão indicados

Atletismo (%) Andebol (%)

Negativo Positivo Total Negativo Positivo Total

Clima 0,0 11,1 11,1 0,0 38,9 38,9

Instrugão 22,2 55,6 77,8 0,0 44,4 44,4

Organizagão 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 11,1

Disciplina 0,0 11,1 11,1 0,0 5,6 5,6

Total 22,2 77,8 5,6 94,4

No caso do atletismo foram os modos de intervengão de instrugão os únicos

a merecer a sua apreciagão negativa.

Este perfil de apreciagão reflecte a orientagão que Teresa assumiu no seu

perfil de auto-eficácia específica.
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4.2.4 Qualidade do Ensino de Teresa

4.2.4. 1 Gestão dos Sistemas de Instrucão e Gestão e Oportunidades de

Aprendizagem

No Quadro 102 sintetizamos os resultados descritivos da observagão da

ecologia das aulas de Teresa. Como podemos verificar, a sua configuragão

nas duas unidades de ensino apresenta semelhangas e diferengas.

Um dado comum ås actividades foi o aproveitamento do tempo horário da

aula. Com uma diferenga muito pequena, o tempo útil médio das suas aulas

rondou os 85 %.

Apesar da actividade referente ao sistema de instrugão ter sido aquela que

ocupou mais tempo nas aulas, o seu valor percentual foi muito mais elevado

no andebol. Uma diferenga que pode explicar-se pelo facto de Teresa iniciar

estas aulas com uma actividade de aquecimento com bola, utilizando

destrezas que integravam os objectivos da unidade de ensino (T, NC, And 2,

3,4)113.

Analisando cada um dos sub-sistemas da instrugão per si verificamos que o

tempo ocupado com a informagão foi muito semelhante nas duas actividades.

Observamos, todavia, uma diferenga na forma como estas tarefas foram

produzidas. Apesar de ter utilizado o mesmo tipo de disposigão na informagão

e de modalidade de comunicagão - verbal e demonstragão, a clareza da

informagão produzida foi maior durante as aulas de atletismo, assim como

também foi utilizado um nível de responsabilizagão superior. Com efeito, nas

observagôes indutivas, pudemos verificar que, nalgumas aulas da unidade de

ensino do andebol, Teresa não explicitou os objectivos das tarefas (T, NC,

And1) ou manifestou mesmo alguma dificuldade em distinguir as indicagôes de

organizagão sobre as tarefas académicas (T, NC, And3), contrastando com

algumas aulas de atletismo, onde o nível de especificagão das tarefas e das

suas condigôes de prática esteve presente (T, NC, Atl2,4).

113 Relembramos que o aquecimento, quando nâo relacionado com os objectivos da actividade foi classificado na categona outros Se

observamvos as diferencas da expressâo percentual do tempo despendido nesta categona nas duas actividades, venficamos que ele foi

substancialmente mais reduzido no andebol.

629



ESTUD0 DOS CASOS

A este facto associou-se um nível mais elevado de cooperagão dos alunos

nesta tarefa, durante as aulas de atletismo. Nas aulas de andebol os alunos

manifestaram-se mais desatentos (T, NC, And1, 2, 4), envolvendo-se em

interacgôes verbais com os companheiros durante este período.

Pelas razôes que atrás explicámos, o tempo de prática apresentou uma

diferenga muito significativa entre as duas actividades. Os contextos

organizativos privilegiados durante as duas unidades de ensino também se

revelaram distintos. O contexto de jogo foi apenas utilizado no andebol,

enquanto que a prática massiva alternada e grupo/tarefa caracterizaram as

estruturas organizativas privilegiadas no atletismo. No acompanhamento da

prática, também se revelaram diferengas. A utilizagão do feedback pedagôgico

e a ausência de supervisão foram características mais observadas no andebol,

enquanto que a supervisão com observagão foi mais típica no atletismo. Uma

das características da utilizagão do feedback pedagôgico por Teresa no

andebol foi a sua concomitância com a actividade dos alunos em jogo (T, NC,

And1,2,4), podendo verificar-se que, nalgumas situagôes, este tipo de

intervengão não garantia boas condigôes de recepgão da informagão pelos

alunos (T, NC, And2).

Apesar destas diferengas, o efeito da prática sobre a actividade dos alunos

foi muito idêntico: os alunos tiveram um tempo de tarefa reduzido em ambas

actividades, com um elevado tempo de espera. Na origem deste resultado

parece ter estado a forma de organizagão das actividades e o tipo de

intervengôes em feedback. No caso do atletismo, nas aulas de estafetas, o

número de grupos que realizavam as tarefas implicou um tempo de espera

elevado (T, NC, Atl3). Nalgumas aulas de andebol, as situagôes de jogo, com

interrupgôes sistemáticas em resultado da arbitragem e de alguns

desentendimentos entre os alunos, também induziu um aumento da

percentagem de tempo nesta categoria (T, NC, And2, 3).
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Quadro 102 - Ensino de Teresa: Características da gestão dos sistemas de instrugão e

organizagão

Categorias de Observacão

Atletismo (%) Andebol (%)

Min Max Média I DP Min Max I Média DP

Tempo Útil 79,4 91,6 84,0 5,7 81,8 90,1 87,1 3,4

Tempo Total Instrugão 57,7 77,5 66,5 8,6 78,3 87,6 82,7 4,7

Tempo Informacão 10,8 18,06 14,9 3,1 8,5 35,6 15,2 12,8

Tempo Informacão Tarefas Cognitivas 0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacão Tarefas Motoras 100,0 100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Informacão Explícita 33,0 83,0 51,7 22,2 ,0 71,4 39,1 32,7

Tempo Informacão Parcialmente Explícita 17 60,0 40,0 19,1 28,6 100,0 60,9 32,7

Tempo Informacão Implícita ,0 33,0 8,3 16,7 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacão com Disposicão Favorável ,0 100,0 63,8 43,9 14,3 100,0 61,1 37,4

Tempo Informacão com Disposicão Limitativa ,0 100,0 36,3 43,9 ,0 85,7 38,9 37,4

Tempo Informacão Verbal ,0 100,0 60,0 49,0 42,9 100,0 63,2 25,5

Tempo Informacão Demonstracão ,0 100,0 40,0 49,0 ,0 57,1 36,8 25,5

Tempo Informacão Outros Meios ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Informacão Responsabilizacão ,0 75,0 27,1 35,6 ,0 20,0 5,0 10,0

Tempo Informacão Sem Responsabilizacão 25,0 100,0 72,9 35,6 80,0 100,0 95,0 10,0

Tempo na Tarefa Informacão 81,0 100,0 92,0 8,1 73,1 92,1 85,8 8,9

Tempo Fora da Tarefa Informacão ,0 19,0 8,0 8,1 7,9 26,9 14,2 8,9

Tempo Prática 36,0 64,0 49,8 11,7 63,3 66,9 65,3 1,6

Tempo Prática Motora 100,0 100,0 100,0 ,0 90,0 100,0 97,5 5,0

Tempo Prática Cognitiva ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,0 2,5 5,0

Tempo Prática Contexto Jogo ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 90,0 35,0 43,6

Tempo Prática Massivo Simultâneo ,0 57,1 21,4 27,4 ,0 71,4 21,0 34,1

Tempo Prática Contexto Massivo Altemado 43,0 75,0 52,7 15,3 10,0 100,0 37,8 42,3

Tempo Prática Contexto Grupo ou Tarefa ,0 50,0 25,9 19,1 ,0 25,0 6,3 12,5

Tempo Prática Contexto Areas ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por Avaliacão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por Coaccão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por FB 50,0 100,0 70,5 22,3 40,0 100,0 75,6 29,6

Tempo Prática Responsabilizacão por

observacão

,0 50,0 25,9 20,5 ,0 12,5 3,1 6,3

Tempo Prática Sem Responsabilizacão ,0 14,0 3,6 7,1 ,0 60,0 21,3 28,4

Tempo na Tarefa em Prática 8,0 17,0 11,3 4,1 8,4 20,7 13,6 5,2

Tempo Modificacâo Fácil Prática 10,0 13,0 11,8 1,8 3,7 20,0 11,4 6,7

Tempo Modifícacão Difícil Prática ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Fora da Tarefa em Prática 3,0 17,0 9,6 6,1 10,3 21,2 16,2 4,5

Tempo Espera em Prática 48,0 76,0 66,0 12,8 44,1 61,8 51,1 7,8

Tempo Deslocamento de Prática ,0 5,0 1,3 2,3 4,4 15,1 7,5 5,1

Tempo Avaliacão Final ,0 4,0 1,6 1,6 ,0 3,8 U 2,0

Tempo Avaliacão Final Explícita ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Avaliacão Final Parcialmente Explícita ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

Tempo Avaliacão Final Implícita 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 100,0 ,0

Tempo Avaliacão Final Responsabilizacão ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 50,0 70,7

Tempo Avaliacão Final Sem Responsabilizacâo 100,0 100,0 100,0 ,0 ,0 100,0 50,0 70,7

Terrtpo na Tarefa em Avaliacão Final 75,0 100,0 91,7 14,4 57,1 80,0 68,6 16,2

Tempo Fora da Tarefa em Avaliacâo Final 0 25,0 8.3 14,4 20,0 42,9 31,4 16,2

Tempo Organizacão 12,4 21,7 17,1 5,0 13,0 23,8 17,5 4,5

Tempo Manipulacão do Material ,0 12 6,0 5,0 2,2 6,9 4,4 2,0

Tempo Manipulacâo do Material por Professor ,0 100,0 33,3 57,7 50,0 100,0 75,0 28,9

Tempo Manipulacão do Material por Alunos ,0 100,0 66,7 57,7 ,0 50,0 25,0 28,9

Tempo na Tarefa em Manipulacâo do Material 54,0 100,0 73,5 23,8 83,3 100,0 92,5 8,8

Tempo Fora da Tarefa em Manipulagâo do

Material

,0 46,0 26,5 23,8 ,0 16,7 7,5 8,8

Tempo Formacãode Grupos ,0 33,0 8,3 19,2 5,1 11,6 8,4 3,6

Tempo Formacão de Grupos por Professor ,0 50,0 25,0 28,9 ,0 50,0 25,0 28,9

Tempo Formacãode Grupos por Alunos 50,0 100,0 75,0 28,9 50,0 100,0 75,0 28,9

Tempo na Tarefa em Formacão de Grupos 26,0 100,0 88,9 19,2 25,0 100,0 73,2 33,4

Tempo Fora da Tarefa em Formacão de Grupos ,0 74,0 11,1 40,7 ,0 75,0 26,8 33,4

Tempo Transicão ,0 14,0 5,6 5,9 1,7 7,2 4,6 2,7

Tempo na Tarefa em TransicSo 89,0 100,0 95,5 5,8 58,8 100,0 82,2 17,1

Tempo Fora da Tarefa em Transicâo ,0 11,0 4,5 5,8 ,0 41,2 17,8 17,1

Tempo Outros 6,1 20,8 16,6 6,7 0,0 1,2 0,3 0,6
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As iniciativas assumidas pelos alunos para simplificar as tarefas também

foram semelhantes. A maior diferenga nas características da actividade dos

alunos verificou-se no tempo fora da tarefa que foi mais elevado nas aulas de

andebol. Neste caso pudemos observar que o comportamento fora da tarefa

dos alunos assumiu objectivos recreativos (T, NC, And2,3) ou decorreram de

dificuldades manifestas na realizagão das tarefas (T, NC, And1,4). Em ambas

as actividades, os alunos participavam nas actividades sem revelar entusiasmo

(T, NC, And2,3,4, A.11,3,4)

Teresa realizou muito poucas vezes a avaliagão final das actividades e,

quando o fez, foi de uma forma muito fugaz e implícita (T, NC, Atl1,2 And 3,4).

Não obstante, sempre que ocorreu, os alunos revelaram participar de forma

congruente nesta tarefa.

O tempo despendido na organizagão das actividades também foi idêntico

nas duas unidades de ensino. Observou-se que Teresa ocupou mais tempo

com as tarefas de manipulagão do material no atletismo, onde também deu

maior protagonismo aos alunos para a realizagão desta tarefa que, nestas

circunstâncias, manifestaram um nível de colaboragão mais baixo.

Na formagão de grupos, onde o protagonismo foi entregue aos alunos, o

tempo médio despendido nas aulas de ambas as actividades foi idêntico,

observando-se no entanto que o nível de colaboragão dos alunos foi inferior

nas aulas de andebol. Nesta actividade os alunos revelaram ser lentos na

tarefa (T, NC, And 2, 4), mesmo quando se tratava de formar grupos que já

tinham sido utilizados noutras aulas (T, NC, And4).

Foi também no atletismo que os alunos revelaram ser mais rápidos nas

transigôes, o que se pode atribuir ao facto de algumas aulas desta unidade de

ensino terem decorrido no ginásio (T, NC, Atl2, 4), um espago mais pequeno

do que aquele que foi utilizado nas aulas de andebol (T, NC, And1, 2,3,4).

Numa apreciagão geral das características dos sistemas de tarefas de

instrugão e de gestão nas duas unidades de ensino observamos que, no

ensino do atletismo, Teresa conseguiu garantir uma ecologia mais favorável

nas aulas, nomeadamente nas tarefas de informagão inicial e de organizagão.
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Foi igualmente nestas duas áreas que a sua eficácia foi maior nas duas

actividades, contrastando com os resultados alcangados durante as tarefas

práticas, onde obteve um nível de cooperagão dos alunos bastante reduzido.

4. 2.4. 2 Gestão do Sistema Social dosAlunos

Os resultados sobre a gestão que Teresa realizou no sistema social da

turma está representado no Quadro 103. Como se pode observar, a maioria

das características de ensino apreciadas raramente ou nunca estiveram

presentes nas aulas de Teresa.

Apreciando as condigôes associadas ao sub-sistema do controlo da

disciplina, observamos que o perfil de resultados foi muito idêntico entre as

duas actividades. Entre as diferentes condigôes de ensino consideradas,

aquela que se manifestou de forma mais frequente foi a manutengão de um

ambiente positivo na aula quando reagia aos comportamentos inapropriados.

Com efeito, pudemos observar que esta professora interveio várias vezes no

controlo do comportamento inapropriado, mantendo um clima relacional

positivo, recorrendo mesmo algumas vezes a formas humorísticas para

recondugão da atengão ou empenhamento dos alunos na actividade (T, NC,

And1,2,3, Atl2). No caso do andebol também se encontraram aulas em que foi

frequente Teresa evocar as regras de conduta da aula infrigidas pelos

comportamentos inapropriados. As restantes condigôes foram observadas

como raras ou inexistentes. No caso do ensino do andebol a remediagão da

disciplina justificou-se parcialmente pelo facto de sô terem ocorrido

comportamentos inapropriados em duas das quatro aulas observadas. Não

obstante, nas aulas observadas, ocorreram, com pouca ou nenhuma

frequência, comportamentos de prevengão como a explicitagão de regras de

conduta, a sua evocagão nas aulas, o reforgo dos comportamentos

apropriados dos alunos, todos eles procedimentos preventivos da disciplina.

No âmbito do clima de aula, o perfil de respostas nas duas unidades de

ensino também foi muito semelhante. A maioria das condigôes consideradas

estiveram ausentes ou pouco presentes nas aulas de Teresa.
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Quadro 103 - Ensino de Teresa: Características da gestão do sistema social dos alunos

C0NTR0L0 DA DISCIPLINA Atletismo (%) Andebol (%)

1 2 3 4 X 1 2 3 4 X

Explicita as regras de conduta na aula 50,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando explicita as regras de conduta na aula,

solicita e comenta a opinião dos alunos sobre as

mesmas

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 100,0

Utiliza formas de evocacáo (verbais ou escritas) das

reqras de conduta na aula

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados referindo

as regras de conduta da aula que foram

desrespeitadas

75,0 0,0 25,0 0,0 50,0 50,0

Reage aos comportamentos inapropriados
mantendo o ambiente positivo na aula

25,0 50,0 25,0 0,0 50,0 50,0

Realca os comportamentos apropriados dos alunos 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Controla a participacâo na aula dos alunos com

comportamentos inapropriados

75,0 25,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Reforca os comportamentos apropriados, quando
ocorre um comportamento inapropriado

75,0 0,0 25,0 50,0 0,0 50,0

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos

inapropriados que assumiram e as razôes dos

mesmos

75,0 0,0 25,0 50,0 0,0 50,0

Quando reage aos comportamentos inapropriados

explicita o seu prejuízo para a actividade da aula
75,0 0,0 25,0 50,0 0,0 50,0

Reage de forma consequente aos comportamentos

inapropriados

50,0 25,0 25,0 25,0 25,0 50,0

Castiga dos alunos que revelam comportamentos

inapropriados

75,0 0,0 25,0 50,0 0,0 50,0

Promove castigos que utilizam características das

actividades fisicas como factores de punicão

75,0 0,0 25,0 0,0 0,0 100,0

CLIMA 1 2 3 4 X 1 2 3 4 X

Na apresentacâo das actividades de aprendizagem,
refere a sua utilidade para os alunos

100,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Na apresentacâo e avaliacão das actividades solicita

a opinião dos alunos sobre a aula
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Durante a prática de aprendizagem. acompanha as

tarefas de maior complexidade

0,0 75,0 25,0 0,0 50,0 50,0

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os

alunos com maior dificuldade

0,0 100,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Realca o esforco de aprendizagem dos alunos 50,0 50,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Realca os sucessos de aprendizagem dos alunos 50,0 50,0 0,0 25,0 75,0 0,0
Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos de

aprendizagem
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Solicita apreciacôes positivas dos alunos entre si 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Interage com os alunos a proposito dos sentimentos

que estes revelam sobre a aula
50,0 50,0 0,0 25,0 50,0 25,0

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 75,0
Intervém individualmente com os alunos acerca da

sua participacâo na aula
75,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando intervém com os alunos acerca da sua

participacâo na aula, revela expectativas positivas
25,0 0,0 75,0 25,0 0,0 75,0

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Reage da mesma forma a comportamentos

inapropriados semelhantes
0,0 50,0 50,0 25,0 25,0 50,0

Durante a aula, interage com os alunos sobre

assuntos pessoais
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Durante a aula, expressa sentimentos positivos
acerca dos conteúdos de aprendizagem

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando

interage com os alunos
25,0 75,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Sim Não Sim Não

Organiza a aula com diferentes tipos de actividades

simultaneamente
75,0 25,0 50,0 50,0

Durante a aula, interage com a maioria dos alunos

da turma
75,0 25,0 75,0 25,0

(1/2 =

Nunca/Algumas Vezes; 3/4 = Muitas Vezes/Sempre; X = Não se Justifica)

Esta ausência foi particularmente acentuada ao nível das condigôes

conducentes ao reforgo da relagão entre os alunos, da solicitagão da opinião

dos alunos em relagão â aula, das interacgôes com os alunos focadas nos
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seus interesses pessoais e na demonstragão do gosto pelas actividades

propostas.

As características mais presentes foram as que permitiam promover a

relagão entre as tarefas de aprendizagem e os alunos. O acompanhamento

dos alunos nas tarefas mais complexas, nomeadamente daqueles que

mostravam mais dificuldades, o reforgo dos seus sucessos e a interacgão com

os alunos a propôsito das suas intervengôes nas aulas e a utilizagão de um

discurso substantivo foram exemplos da presenga desta preocupagão. No

âmbito da relagão professor/alunos, Teresa preocupou-se sobretudo em se

dirigir aos alunos utilizando o seu nome, proporcionar um tratamento equitativo

entre os alunos, e em utilizar um discurso substantivo nas interacgôes

produzidas.

Diferentemente do que tínhamos observado na gestão dos sistemas

anteriores, em relagão ao sistema social dos alunos constatámos que o modo

de intervengâo de Teresa foi muito similar nas unidades de ensino de atletismo

e andebol.

4.2.4.3 A Percepcão dos Alunos de Teresa Sobre a Educacão FIsica, a
SUA COMPETÊNCIA E PARTICIPACÃO NASAULAS, E SOBREA TURMA

No Quadro 104 verificamos que os alunos de Teresa manifestaram um

sentimento hesitante em relagão â motivagão face â disciplina de educagão

física. Com efeito, a maior parte revelou apreciar muito a educagão física

(55,6%), mas quando instados a pronunciarem-se sobre o seu agrado pela

disciplina, mais de dois tergos dos alunos manifestaram um sentimento de

gosto intermédio ou negativo. Este tipo de resposta reflecte, em parte, uma das

imagens com que Teresa tinha caracterizado a atitude desta turma face å

disciplina.

Quadro 104 - Percepgão dos alunos de Teresa sobre a educagão física

Indicadores de Motivacao Face å Educacão Física (%) 1 2 3 4 5

Gosto pela Disciplina 0,0 11,1 33,3 55,6 0,0

Agrado pela Educagão Física 0,0 33,3 44,4 22,2 0.0

Indicadores de Importância Educacão Flsica na Formacão (%) 1 2 3 4 5

Importância para a Formacão 0,0 22,2 55,6 22,2 0.0

Importância das Aprendizagens em Educacão Física 0,0 0,0 55,6 44,4 0.0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitissimo)
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Em relagão ao valor da disciplina para a sua formagão, a maioria dos alunos

de Teresa considerou que esta tinha alguma importância, sendo que os

restantes se repartiram por dois níveis de opinião opostos, considerando uns

que a educagão física era pouco decisiva no seu desenvolvimento e outros

muito (ambos os casos com 22,2%). Contudo, quando questionados sobre o

mérito das aprendizagens realizadas durante as aulas, e embora
a maioria se

continuasse a posicionar numa opinião intermédia, todos os restantes (44,4%)

reconheceram a sua importância, parecendo indicar que privilegiavam o

interesse mais instrumental e imediato da disciplina.

Uma das particularidades que estes alunos manifestaram no seu

testemunho foi o facto de assumirem um conceito de competência

maioritariamente mediano ou baixo na disciplina e na actividade desportiva

(Quadro 105). Com efeito, observa-se que em ambos os itens a totalidade dos

alunos indicou considerar-se apenas alguma coisa ou pouco hábil nesses dois

tipos de actividade.

Quadro 105 -Percepgão de competência dos alunos de Teresa

Indicadores de Percepcão de Competência Pessoal (%) 1 2 3 4 5

Competência na EducaQão Física 0,0 22,2 77,8 0.0 0,0

Competência no Desporto 0,0 33,3 66,7 0,0 0,0

Êxito na Educagão Física 0,0 33,3 44,4 22,2 0,0

Sucesso nas Aulas 0.0 0.0 88,9 11,1 0,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Em relagão â percepgão sobre os resultados da sua participagão na

disciplina, a maioria dos alunos continuou a manifestar-se numa posigão

intermédia. Contudo, foram mais positivos na apreciagão dos seus resultados

imediatos na aula do que nos resultados na disciplina (33% de alunos indicou

ter pouco êxito na educagão física).

Em relagão å sua participagão nas aulas (Quadro 106), as respostas foram

mais positivas. Em todos os indicadores, a maioria dos alunos optou por

responder nos níveis mais elevados da escala. Assim, revelaram ter alguma ou

muita preocupagão com o seu sucesso. Em relagão ao insucesso as suas

preocupagôes revelaram-se menos homogéneas, havendo mesmo uma parte

dos alunos que referiu preocupar-se pouco com isso.
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Quadro 106 - Percepgão dos alunos de Teresa sobre a sua atitude nas aulas face â aprendizagem

Indicadores de Percepgão da Atitude face á APZ (%) 1 2 3 4 5

Preocupacão com o Sucesso 0,0 11,1 44,4 44,4 0,0

Preocupagão com o Insucesso 0,0 22,2 22,2 44,4 11,1

Satisfagão com o Sucesso 0,0 11,1 11,1 66,7 11,1

Insatisfagão com o Insucesso 0,0 22,2 22,2 22,2 33,3

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4
- Muito, 5 Muitíssimo)

A maioria dos alunos indicou ficar muito satisfeito quando obtinha sucesso

nas suas aprendizagens (66,7%) e insatisfeito com o insucesso (55,5%). No

entanto, quase metade revelou preocupar-se pouco ou alguma coisa com esta

última situagão (44,4%).

A imagem dos alunos acerca da turma revelou-se também intermédia. Em

quatro dos seis itens, a maior parte dos alunos escolheu como resposta o nível

três da escala (Quadro 107).

Quadro 107 - Percepgão dos alunos de Teresa sobre a turma

Indicadores de Percepcão sobre a Turma 1 2 3 4 5

Indisciplina da Turma 0,0 55,6 44,4 0,0 0,0

Colaboragão da Turma 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0

Gosto da Turma pelas Aulas 0,0 22,2 66,7 11,1 0,0

Competência da Turma 0,0 0,0 66,7 33,3 0,0

Cooperagão da Turma 0,0 0,0 66,7 22,2 11,1

Sentimento de Pertenga 0,0 11,1 33,3 33,3 22,2

(1- Nada; 2
- Pouco, 3- Alguma Coisa, 4

- Muito, 5 Muitíssimo)

Assim, na sua perspectiva, a turma revelava alguma ou muita

disponibilidade para cooperar com o professor nas aulas, era capaz de alguma

ou bastante cooperagão entre pares e apresentava uma competência mediana

ou elevada para a disciplina. Com esta última característica, o testemunho dos

alunos parece contrariar a percepgão que Teresa tinha manifestado sobre o

baixo nível de aptidão da turma.

A maior parte dos alunos considerou também que a sua turma era pouco

indisciplinada. O aspecto menos positivo das suas percepgôes relacionou-se

com a tendência para apreciarem num nível médio ou baixo o seu gosto pelas

aulas da disciplina, reiterando o retrato que Teresa tinha realizado acerca do

seu desinteresse pelas aulas. Os alunos indicaram também que esta era um

pouco a imagem que tinham deles prôprios, uma vez que manifestaram um

sentimento de identidade elevado para com a turma.

No conjunto destas opiniôes, observamos que os alunos de Teresa

revelaram uma perspectiva de valor intermédio/positivo sobre a disciplina, um
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sentimento médio ou baixo sobre a sua competência, uma maior preocupagão

com o seu sucesso do que com o insucesso nas aulas e uma imagem também

intermédia/positiva da participagão turma.

Relativamente å ideia que possuíam sobre a orientagão que a educagão

física deveria assumir, parte dos alunos deste grupo (44,4%) manifestou uma

perspectiva da disciplina focada na aprendizagem. Não obstante, a maioria

(55,5%) assumiu a opinião de que a disciplina deveria servir objectivos

recreativos ou de desenvolvimento da condigão física e saúde (Quadro 108)

Quadro 108 - Concepgão de educagão física dos alunos de Teresa

Concepcão de Educacão Física 1 2 3

Pedagogista 33,3 22,2 44,4

Biologista 22,2 33,3 44,4

Aprendizagem 44,4 33,3 22,2

(1- Primeira Escolha; 2 - Segunda Escolha, 3
- Terceira Escolha)

Uma opinião que revelou algum contraste com a forma como os alunos

percepcionaram a orientagão das aulas de Teresa (Quadro 109).

Quadro 109 - Percepgão dos alunos sobre a orientagão pedagôgica das aulas da Teresa

Percepgão sobre Concepcão do Professor

Pedagogista

Biologista

Aprendizagem

0,0

44,4

55,6

Como se pode observar, a turma dividiu-se nesta opinião. Um pouco mais

de metade indicaram que as características das aulas traduziam uma

orientagão para a aprendizagem e os restantes indicaram que eram focadas na

prioridade do desenvolvimento da condigão física.

4.2.4.4 A Percepcão dos Alunos Sobre as CondicOes de Ensino Criadas

NAS AULAS DE TERESA

A percepgão que os alunos manifestaram sobre a presenga das condigôes

da qualidade do ensino nas duas unidades temáticas foi diferente, revelando-

se uma imagem mais positiva em relagão ao atletismo, retratando a tendência

dos resultados da observagão das aulas. Este resultado é bem ilustrado na

dimensão instrugão (Quadro 110).

A tendência de resposta dos alunos nas três componentes desta dimensão

foi considerarem uma presenga frequente das condigôes de sucesso nas aulas
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das duas unidades de ensino. No entanto, também se observam vários itens

em que os alunos se pronunciaram de modo contrário.

Assim, apreciando os resultados nas duas unidades para a tarefa de

informagão, constata-se que os alunos consideraram que Teresa despendia

algum tempo nesta actividade, preocupou-se pouco com a justificagão da

organizagão da aula e não conseguiu um empenhamento voluntário dos alunos

durante este momento da aula. As condigôes apreciadas como mais

frequentes foram o realce dos aspectos críticos da actividade e da estrutura da

aula e visualizagão das tarefas para as aulas. Os alunos também

percepcionaram que estavam frequentemente atentos ao que Teresa Ihes

transmitia. As diferengas entre as aulas de atletismo e andebol situaram-se ao

nível do esclarecimento com que os alunos terminavam estes períodos da

aula, o qual consideraram ter sido maior no primeiro caso.

Na avaliagão final da aula, uma tarefa pouco utilizada por Teresa, o único

aspecto comum entre as duas actividades situou-se no reconhecimento de que

Teresa dava poucas ou nenhumas indicagôes sobre o que se iria passar nas

aulas seguintes. As restantes condigôes foram apreciadas de forma distinta.

No caso do basquetebol, os alunos percepcionaram que Teresa pouco se tinha

referido â actividade desenvolvida, aspectos que os alunos reconheceram

terem estado presentes nas aulas de atletismo.

Em relagão ao acompanhamento das actividades de aprendizagem, os

alunos consideraram que, nas aulas de ambas as unidades temáticas, Teresa

tinha conseguido transmitir a ideia de que controlava a actividade geral da

turma e salvaguardado algumas características importantes na utilizagão do

feedback pedagôgico, nomeadamente na sua direcgão, objectivo, e

perseveranga colocada na correcgão das dificuldades dos alunos. Os

aspectos menos presentes relacionaram-se com a utilizagão do

questionamento e com o acompanhamento sistemático dos alunos ao longo da

aula.
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Quarlm 110 - P?rr°nc5n Hns alunos sobres as condicoes de 'nstrugão das aulas de Teresa

Dimensão

Componente

Atletismo (%) Andebol (%)

Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

1(") 2 3 4 1 2 3 4

Instrucão: 1. Quando o meu professor apresentava o que 0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 22,2 55,6 22,2

sobre as 2. Quando o meu professor fazia perguntas sobre
o

que íamos fazer na aula eu pedia para responder

11,1

(*)

44,4 22,2 11,1 11,1

(*)

11,1 11,1 11,1

de apz 5. Quando apresentava a aula, o meu professor

explicava as coisas dos exercicios a que
tinhamos

11,1 11,1 22,2 55,6 0,0 0,0 33,3 66,7

6. Quando apresentava a matéria, o meu professor

explicava como é que as diferentes partes da aula

11,1

(*)

0,0 55,6 11.1 0,0

(*)

22,2 22,2 33,3

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o meu

professor fazia os exercicios para nos mostrar o

11,1 22,2 33,3 33,3 0.0 22,2 11.1 66,7

8. Quando o meu professor apresentava os

exercicios da aula eu ficava sem dúvidas sobre o

0,0 22,2 66,7 11.1 22,2 33,3 33,3 11,1

10. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava porque é que a maneira como

orqanizava a aula nos fazia aprender melhor

66,7 22,2 11,1 0.0 50,0 25,5 0,0 25,5

44. 0 meu professor gastava pouco tempo a

explicar os exercicios que se iam fazer na aula

11.1 44,4 33,3 11,1 22,2 44,4 33,3 0,0

Instrucâo:

avaliacåo

final das

actividades

deapz

4. No final, quando o meu professor me pedia a

opinião sobre a aula eu dava-a

22,2

(')

22,2 0,0 0,0 22,2

C)

11,1 11,1 0,0

29. No final da aula, o meu professor dizia o que

lamos aprender na aula seguinte

0,0

(')

55,6 22,2 0,0 22,2 55,6 22,2 0.0

36. No final da aula, o meu professor dizia o que é

que tinha sido mais importante nos exercícios que

tínhamos estado a aprender

11,1

(*)

33,3 22,2 22,2 11,1 55,6 11,1 22,2

38. No final da aula, o meu professor dizia para que

é tinhamos estado a aprender aqueles exercicios

11.1 22,2 66,7 0,0 11.1

C)

44,4 11,1 22,2

39. No final, o meu professor dizia aquilo que eu e

os meus colegas tlnhamos ou não conseguido

aprender na aula

11.1 33,3 44,4 11,1 22,2

(*)

33,3 22,2 11,1

Instrucão:

Acom p. das

actividades

de apz

3 Quando o meu professor me pedia, eu ajudava-o

na auia

11,1 11.1 55,6 22,2 11,1

C)

44,4 0.0 33,3

16. Na aula, o meu professor conseguia observar

toda a turma ao mesmo tempo

0,0 11,1 66,7 22,2 0,0

(')

11.1 44,4 22,2

17. Quando me com'gia, o meu professor dizia-me

o que estava a fazer bem e o que estava a fazer

mal

0,0 11,1 33,3 55,6 0,0 11,1 33,3 55,6

18. 0 meu professor ia-me comgindo durante toda

aaula

22,2

(*)

33,3 33,3 0,0 22,2

C)

33,3 0,0 33,3

19. 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

com'qir um de cada vez

0,0

(•)

0,0 66,7 22,2 0,0 11,1 55,6 33,3

20. Quando me com'gia, o meu professor explicava-

me porque é que eu estava a fazer bem ou a fazer

mal os exercícios

0,0 11,1 44,4 44,4 0,0 0,0 33,3 66,7

21. Quando me com'gia, o meu professor explicava-

me como é que deveria realizar os exercicios para

não voltar a fazer mal

0,0 0,0 44,4 55,6 0.0 0,0 55,6 44,4

22. Depois de me corrigir, o meu professor ficava

junto de mim a ajudar-me até que eu fizesse bem

0,0 22,2 66,7 11,1 0,0 22,2 55,6 22,2

24. Quando eu estava a realizar os exercicios, o

meu professor pedia-me para eu explicar como é

que eu os estava a fazer

22,2

(')

33,3 33,3 0,0 22,2

(*)

22,2 22,2 11.1

25. Durante a aula, o meu professor fazia

perguntas sobre os exercicios a quase todos os

alunos

33,3 44,4 11,1 11,1 44,4

(*)

11,1 33,3 0,0

26. Quando me fazia perguntas, o meu professor

esperava para que eu pudesse pensar e dar a

resposta

11,1

(*)

55,6 22,2 0,0 22,2

(*)

22,2 22,2 0,0

42. Durante a aula, o meu professor conseguia dar

atencão âs várias coisas que se passavam

0,0 11.1 77,8 11,1 11,1 11.1 55,6 22.2

43 Durante os exercícios, eu esforcava-me por

aprender

0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 77,8 22,2

58. Durante os exercídos, o meu professor dizia-

me que o que estava aprender era importante para
mim

11,1 33,3 33,3 22,2 22,2

(*)

33,3 22,2 11,1

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder
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Nesta componente, a variagão de resposta dos alunos foi reduzida. O

aspecto mais contrastante observou-se em relagão â colaboragão que Teresa

obteve dos alunos durante as aulas, que foi maior no atletismo.

A percepgão dos alunos sobre a presenga das condigôes de sucesso da

organizagão das aulas das duas actividades foi muito semelhante (Quadro

111). Com uma excepgão, os alunos manifestaram a mesma tendência de

respostas: a ideia de que as referidas condigôes estiveram frequentemente

presentes nessas aulas. A excepgão correspondeu ao facto de os alunos

terem considerado que Teresa não reconhecia a sua colaboragão nas aulas.

Quadro 111 - Percepgão dos alunos sobres as condigôes de organizagão das Aulas de Teresa

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Andebol (%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Organizacão:
alunos

14. Quando explicava os exerclcios, o meu

professor chamava-me a atencão para evitar que

eu corresse o risco de me magoar

0,0 0,0 55,6 44,4 0,0 11,1 55,6 33.3

15. Quando o meu professor pedia, eu mudava

rapidamente entre os exercídos

0,0 0,0 88,9 11,1 0,0

(*)

22,2 11,1 55,6

30. Quando o meu professor nos chamava eu ia

rapidamente para junto dele

0,0 0,0 66,7 33,3 0.0 22,2 55,6 22,2

32. Eu chegava å aula å hora combinada 0,0 11,1 44,4 44,4 11,1 11,1 22,2 55,6

34. Quando o meu professor parava a aula, eu

percebia logo se ele queria que eu fosse para junto

dele, se queria que eu mudasse de exercício, ou se

queria que eu ficasse onde estava para o ouvir

0,0 11.1 66,7 22,2 11.1 11,1 66,7 11,1

35. Quando o meu professor pedia, eu e os meus

colegas fomiávamos os gnjpos rapidamente

0,0 22,2 44,4 33,3 0,0 33,3 33,3 33,3

37. Quando eu colaborava na aula, o meu

professor mostrava que tinha ficado satisfeito

comiqo

11,1 44,4 33,3 11,1 22,2

(*)

44,4 11,1 0,0

59. 0 meu professor corrigia-me a mim ou aos

meus colegas sem interromper a aula

22,2 0,0 55,6 22,2 11,1 22,2 55,6 11,1

Organizacão:

espacos e

equlpamento

13. Quando era predso, eu montava e desmontava

o material correctamente

0,0

(*)

22,2 33,3 22,2 11,1 22,2 44,4 22,2

12. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material rapidamente

0,0

0

33,3 33,3 11,1 22,2 22.2 44,4 11,1

Organizacão:

tempo

27. Durante a aula, eu estava a maior parte do

tempo a realizar os exercidos

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 11,1 66,7 22,2

33. 0 meu professor registava as faltas sem gastar

tempo

11,1 11,1 33,3 44,4 0,0

C)

33,3 22,2 33,3

(**) (1
= Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

Adicionando as percentagens correspondentes âs células dos níveis de

frequência mais elevadas da escala, verificamos que, de uma forma geral, os

alunos consideraram que estas condigôes estiveram presentes com maior

intensidade nas aulas de atletismo. Deve no entanto ressalvar-se que esses

resultados se verificaram sobretudo em fungão da elevada percentagem de

resposta no nível 3 - "bastantes vezes" - e não no nível de frequência máxima.

Foi na prevengão da seguranga na actividade e na garantia de um tempo de

prática elevado que os alunos sentiram uma intervengão mais presente de

Teresa.
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Quando avaliaram as características do clima das aulas, os alunos

revelaram, mais uma vez, uma percepgão semelhante entre as duas

actividades (Quadro 112).

Quadro 112 - Percepgão dos alunos sobres as condigôes de clima das
aulas de Teresa

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Andebol (%)

1 2 3 4 1 2 3 4

Clima:

Relacão

aluno/

Matéria

9. Quando o meu professor apresentava os

exercicios que iamos fazer na aula, dizia para que

é que eles serviam

11,1 33,3 22,2 33,3 11,1

(*)

0,0 33,3 33,3

31 . Eu gostava muito dos exercicios da aula 11,1 44,4 44,4 0,0 11,1 33,3 44,4 11,1

41. 0 meu professor perguntava-me o que é que

eu pensava e sentia da aula

55,6 33,3 11,1 0,0 22.2

(*)

33,3 11,1 0,0

62. Nos exercícios mais difíceis, o meu professor
fazia com que eu continuasse a tentar

0,0 0,0 77,8 22,2 0,0 0,0 44,4 55,6

63. 0 meu professor dizia-me que eu era capaz de

aprender coisas dificeis

11,1 11,1 55,6 22,2 0,0

0

33,3 33,3 22,2

Clima:

Relacão

alunos entre

sl

11. 0 meu professor pedia-me que eu fosse

simpåtico e amigo com todos os meus colegas

11,1

C)

11,1 33,3 33,3 33,3

(*)

11,1 22,2 22,2

45. Nos exercidos, eu e os meus colegas

ajudãvamo-nos uns aos outros, mesmo quando
uns eram melhores e outros piores

0,0 0,0 66,7 33,3 0,0 0,0 66,7 33,3

Clima:

Relacão

aluno/

Professor

40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opiniôes

22,2

(*)

22,2 11,1 0,0 33,3

(*)

11.1 33,3 0.0

53. 0 meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

11,1 22,2 44,4 22,2 0,0 22,2 66,7 11,1

54. Na aula, eu tinha confianca no meu professor 11,1 0,0 66,7 22,2 11,1 22,2 44,4 22,2

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me que
achava que eu era capaz de aprender

11,1 11,1 55,6 22,2 11,1

(*)

22,2 44,4 0,0

56. Na aula, o meu professor tratava-me a mim e

aos meus colegas da mesma maneira

0,0 11,1 22,2 66,7 11,1 22,2 11,1 55,6

57. O meu professor falava comigo sobre os meus

gostos e assuntos pessoais, mesmo quando não

tinham a ver com a aula

66,7

(*)

11.1 0.0 11.1 44,4

(*)

11,1 11,1 0,0

60. Quando o meu professor me corrigia, era para
me ajudar

0,0 11,1 55,6 33,3 0,0 0,0 33,3 66,7

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

O resultado geral dessa apreciagão traduziu-se pelo reconhecimento da

presenga, na aulas, da maioria das condigôes consideradas. Ao nível da

promogão da sua relagão com as tarefas de aprendizagem, estes alunos

apreciaram positivamente a atengão colocada na significagão das actividades

de aprendizagem e no reforgo e expectativas positivas que Ihes eram

transmitidas durante a sua execugão. A um nível intermédio de frequência,

situaram o aprego que tiveram pelas tarefas propostas, dividindo-se entre o

sentimento de que isso tinha sucedido poucas ou bastantes vezes.

A solicitagão do respeito, cordialidade e ajuda entre si, foi um dos elementos

que os alunos consideraram que a professora tinha dado atengão.

No domínio da sua relagão com a professora, os aspectos apreciados de

forma mais positiva foram a equidade com que Teresa os tratava, o gosto que

manifestava pelas actividades, a expectativa positiva que Ihes transmitia sobre
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as suas capacidades de aprendizagem, a ajuda que Ihes dava e a confianga

que nela depositavam. Os aspectos que consideraram menos presentes foram

a atengão de Teresa em relagão âs suas opiniôes sobre a aula, e preocupagão

para com os interesses mais pessoais dos alunos.

O Quadro 113 sintetiza o perfil de respostas dos alunos sobre as

características do controlo da disciplina realizado nas aulas. Como se pode

observar a homogeneidade das respostas conferidas nas duas unidades de

ensino foi maior na componente de prevengão da indisciplina do que na sua

remediagão. No primeiro caso, a maioria dos alunos reconheceu que Teresa

tinha implementado todas as condigôes consideradas. Com uma ligeira

preponderância no ensino do atletismo, o estabelecimento e utilizagão das

regras, o reconhecimento dos comportamentos apropriados, a dissuasão em

relagão â adopgão de condutas indisciplinadas e a manutengão de um clima

positivo na resolugão dos problemas ocorridos, foram aspectos considerados

como frequentemente presentes nas aulas de ambas as unidades de ensino.

Quadro 113- Percepgão dos alunos sobres as condigôes de disciplina das aulas de Teresa

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Atletismo (%) Andebol (%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Disciplina:

promocão

46. As regras das aulas eram combinadas entre o

meu professor e os alunos

22,2

(*)

11,1 44,4 11,1 33,3 11,1 44,4 11,1

47. Durante a aula, eu respeitava as regras que

tinham sido combinadas

0,0 22,2 22,2 55,6 0,0 11,1 66,7 22,2

49. Durante a aula, o meu professor lembrava-me

das regras combinadas

11,1

(*)

11,1 44,4 22,2 22,2 22,2 22,2 33,3

50. Quando eu me portava mal, o meu professor
resolvia o problema mantendo um bom ambiente

na aula

0,0

(*)

22,2 55,6 11,1 33,3

(*)

0,0 33,3 22.2

51. Durante a aula, o meu professor mostrava-se

contente quando eu me portava bem

22,2 11,1 55,6 11,1 22,2

(*)

11,1 22,2 22,2

52. Quando os meus colegas queriam que eu me

portasse mal como eles, eu continuava fazer o que

estava a fazer

11,1

(*)

11,1 33,3 33,3 0,0

(*)

11,1 44,4 33,3

Disciplina:
remediacão

23. Quando eu me portava mal, o meu professor

pedia-me que dissesse o que tinha feito e porque é

que tinha tido aquele comportamento

22,2

(*)

33,3 0,0 11,1 11,1

(*)

22,2 22,2 11,1

28. Quando eu me portava mal e o meu professor

me castigava, eu mantinha a minha opinião sobre

as aulas de Educacão Fisica

0,0

(')

22,2 44,4 11,1 0,0

(*)

11,1 11,1 22,2

48. Depois de me ter portado mal, eu reconheda o

que é tinha prejudicado com esse comportamento

11.1

(*)

0,0 55,6 0,0 0,0

(•)

33,3 33,3 0,0

61. Quando me portava mal, o meu professor

convencia-me para não tomar a fazer aquilo

11,1

(*)

11.1 22,2 33,3 22,2

C)

11,1 22,2 22,2

(**) (1
= Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram nåo saber responder

Os alunos reconheceram que as condigôes de remediagão da indisciplina

tinham estado mais presentes nas aulas de atletismo. Os aspectos em que as

suas respostas coincidiram nas duas unidades de ensino, foi em relagão ao

facto de a professora conseguir persuadi-los a não repetirem os
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comportamentos inapropriados e ao facto desta não utilizar castigos que

interferissem com a sua opinião sobre as aulas. O aspecto que consideraram

menos presente foi o interesse de Teresa em conhecer as razôes dos seus

comportamentos de desvio. Em relagão ao ensino do andebol, os alunos

manifestaram maior dificuldade em apreciar a ocorrência desta condigôes; no

entanto, verificou-se que as suas opiniôes se dividiam entre considerarem

pouco ou bastante frequente a sua presenga nas aulas.

O testemunho dos alunos sobre as aulas de Teresa foi assim globalmente

positivo, na generalidade das componentes de intervengão pedagôgica

consideradas.

5. Conclusão do Caso Teresa: PRINCIPAIS evidências sobre os

TRÊS CONCEITOS EM ESTUDO

De seguida apresentamos a síntese dos principais resultados do caso de

Teresa sobre os três conceitos em análise.

5. 1 Sentimento de Auto-eficácia de Teresa

Comparativamente com o sentimento de auto-eficácia geral expresso pelos

professores anteriormente analisados, a percepgão de capacidade que Teresa

reflectiu foi bastante mais baixa, situando-se entre os valores intermédios da

escala utilizada. Quando teve oportunidade de reafirmar este resultado,

sustentou as razôes da sua resposta na ideia de que a aprendizagem

dependia em primeiro lugar da predisposigão dos alunos e que, nos casos em

que esta era desfavorável, não tinha capacidade para se sobrepor å "forga" da

sua determinagão. Este foi um sentimento que reiterou por ocasião da

argumentagão da sua percepgão sobre a eficácia geral do ensino, no decurso

da qual manifestou algum cepticismo em relagão å sua capacidade (e dos

professores em geral) para persuadir os alunos para a aprendizagem quando

não o desejavam. Considerou, no entanto, que satisfeitas as condigôes da

adesão dos alunos, o trabalho dos professores podia ser profícuo.

Este foi um sentimento bastante menos optimista do que aquele que teve

oportunidade de revelar em relagão å implementagão das condigôes

associadas å qualidade do ensino. Com feito, o sentimento de auto-eficácia
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específica de Teresa foi genericamente positivo em relagão a todas as

dimensôes de intervengão pedagôgica durante as duas unidades de ensino

acompanhadas.

5.2 Conhecimento Prático de Teresa

A transmissão de conhecimentos acerca do fenômeno desportivo, a

aquisigão de hábitos de trabalho colectivo e a promogão de hábitos de vida

activa e saudável compuseram as principais orientagôes com que Teresa

denunciou o contributo pedagôgico desejável da disciplina de educagão física.

Um conjunto de referências que traduziu uma visão transmissiva da disciplina

(nem sempre presente noutros momentos do seu discurso), conotando-a com

as orientagôes curriculares da mestria e do desenvolvimento social (Ennis,

1994a) e com as concepgôes "desportivista" (ainda que não acrítica),

pedagogista e biologista da educagão física (Crum, 1993a).

No argumento dos factores que considerava condicionarem a realizagão

destes desígnios, Teresa citou vários níveis de condigôes institucionais e

organizacionais e algumas vantagens intrínsecas â tradigão curricular da

prôpria disciplina. Numa aparente contradigão, realgou a importância da

paridade do estatuto da educagão física face ås restantes disciplinas (e.g.,

obrigatoriedade e avaliagão), ao mesmo tempo que se referiu ao benefício do

tradicional desprendimento da primeira em relagão â pressão curricular

observada nas segundas. A importância do cumprimento do plano de

actividades (curriculares e de complemento curricular) estabelecido pelo grupo

disciplina completou os argumentos utilizados.

Foi com a alusão âs fungôes afectivo-relacional e de ensino que Teresa

ilustrou o papel que o professor deveria desempenhar para a realizagão do

contributo pedagôgico da educagão física. Como elementos decisivos para a

desempenho destas fungôes, referiu-se â importância das características da

personalidade do professor, ås quais acrescentou ainda o conhecimento

pedagôgico do conteúdo e o conhecimento dos alunos. Os contributos do

professor e do ensino em geral foram, no entanto, por si considerados como

limitados, face âs vicissitudes da educagão familiar e dos diferentes aspectos
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da socializagão dos alunos exteriores â escola ("glorificagão da crianga e do

jovem").

Apesar da forma geral como se referiu ao que considerava serem os bons

resultados dos alunos, Teresa referenciou alguns indicadores sobre a eficácia

do ensino que incluímos no conceito que perseguimos neste trabalho.

Assumiu a ideia de que, face â variabilidade das circunstâncias desta

actividade, Ihe era difícil definir modos concretos de actuagão nas quatro

dimensôes de intervengão pedagôgica. As principais ideias presentes no seu

discurso relacionaram-se com a necessidade de promover o reforgo da

actividade dos alunos, a criagão de hábitos organizativos, a construgão de uma

relagão negociada com os alunos na aula e a qualidade da intervengão do

professor na remediagão dos comportamentos na aula.

Algumas destas ideias acompanharam as suas preocupagôes em relagão

ao seu prôprio ensino. As situagôes de acompanhamento da actividade dos

alunos e a organizagão/reestruturagão das tarefas académicas constituíram os

maiores focos da sua atengão no diagnôstico das situagôes críticas da suas

aulas. Com uma expressão mais fraca referiu-se depois a aspectos

relacionados com a remediagão da disciplina. A sua análise revelou-se aqui

contraditoria com o seu sentimento de auto-eficácia específica, na medida em

que se traduziu num diagnôstico preponderantemente negativo.

Em relagão â origem destas situagôes, Teresa revelou um perfil atribucional

interno em relagão a situagôes positivas e, tendencialmente externo face aos

momentos mais negativos do seu ensino. Como razôes mais comuns deste

último tipo de situagôes, mencionou aspectos associados aos alunos e ao

contexto do ensino.

Embora o seu conhecimento pedagôgico sobre o ensino se tenha revelado

diferente nas duas unidades temáticas, pudemos observar que, na sua

configuragão geral, este se traduziu por uma importante percentagem de

referências a modos de intervengão não relacionados com a qualidade do

ensino (maior no andebol), com uma reduzida dimensão reflexiva (menor no

andebol) e uma elevada tendência instrumental (menos flexível no andebol).

No conteúdo do conhecimento revelado, Teresa privilegiou a referência a
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modos de organizagão (no atletismo) e da promogão do clima relacional (no

andebol).

Retomando a orientagão já expressa no seu sentimento de auto-eficácia

específica, a apreciagão de Teresa em relagão aos resultados dos modos de

intervengão pedagôgica expressos foi muito positiva.

5.3 Qualidade do Ensino

A qualidade de ensino desta professora nas duas unidades também se

revelou distinta, sendo favorável â unidade de ensino de atletismo na

condugão da informagão inicial e da organizagão, e ao andebol no caso do

acompanhamento da prática de aprendizagem. Nesta tarefa, o nível de

coerência da actividade dos alunos foi reduzido em ambas as unidades, em

favor de uma expressiva percentagem de tempo em espera.

Apesar da cooperagão manifesta pelos alunos nas tarefas de informagão

inicial e final, Teresa revelou-se pouco clara no modo como se dirigia aos

alunos, utilizando também níveis reduzidos de responsabilizagão. No

acompanhamento da prática de aprendizagem, as suas preocupagôes com a

responsabilizagão foram maiores e realizadas sobretudo a partir da utilizagão

do feedback pedagôgico. Todavia, assinalaram-se também períodos de

ausência de supervisão do trabalho dos alunos (especialmente no andebol).

No caso da organizagão, esta professora distinguiu-se em relagão â forma

como geriu as diferentes rotinas nas duas unidades de ensino, obtendo uma

cooperagão mais elevada dos alunos em relagão âs tarefas de formagão de

grupos e transigão no atletismo; e nas tarefas de manipulagão do material no

andebol.

Os resultados da intervengão de Teresa ao nível da gestão do sistema

social do alunos revelaram a ausência de alguns tragos importantes para a

qualidade do ensino. No domínio do clima relacional, a sua intervengão

fomentou sobretudo situagôes ao nível da relagão entre os alunos e as tarefas

e da relagão professor aluno, tendo-se observado uma baixa ocorrência de

comportamentos conducentes â promogão da relagão dos alunos entre si. No

primeiro caso, demonstrou preocupagôes no acompanhamento dos alunos que

647



ESTUDO DOS CASOS

manifestavam mais dificuldades, no reforgo do seu sucesso na actividade, e no

enquadramento das intervengôes dos alunos a propôsito da actividade das

aulas.

No âmbito da disciplina, Teresa utilizou sobretudo medidas remediativas. Foi

observável a sua iniciativa na manutengão de um ambiente positivo na aula

durante os períodos de reacgão a comportamentos inapropriados e na

assungão de uma intervengão consequente face aos mesmos. No domínio da

prevengão deste tipo de episôdios, as medidas observadas foram pouco

frequentes ou mesmo inexistentes.

Os alunos de Teresa revelaram valores intermédios de resposta nas suas

percepgôes acerca dos diferentes aspectos relacionados com a disciplina e

com a sua participagão nas aulas e uma imagem positiva acerca da turma.

Dividiram-se quanto â sua perspectiva sobre a orientagão da educagão física,

sendo que cerca de metade a relacionaram com a aprendizagem das

actividades físicas e os restantes com uma perspectiva biologista ou

pedagogista. Manifestaram ainda uma apreciagão positiva sobre a presenga

das condigôes de eficácia nas aulas de Teresa, sendo esta mais elevada para

a unidade de ensino do atletismo.

648



O Caso da Rosa

Capítulo 4: O Caso da Rosa

Rosa foi escolhida como um caso típico de professora com uma reduzida

experiência de ensino e um sentimento de auto-eficácia geral mais baixo.

1. As CIRCUNSTÂNCIAS Gerais da Actividade de Ensino de Rosa: a

PROFESSORA, A ESCOLA, A TURMA E A MATÉRIA DE ENSINO

1.1 A Professora

No momento em que realizámos o estudo, Rosa era professora de

educagão física do quadro de nomeagão definitiva, com 3 anos de servigo,

com experiência de leccionagão no 3° ciclo do ensino básico.

Os principais motivos que a levaram a optar pela sua profissão estiveram

relacionados com o gosto que sempre teve pelo ensino e com a sua

experiência desportiva, como atleta, no âmbito da ginástica desportiva. Rosa

realizou a sua formagão académica inicial na Faculdade de Motricidade

Humana, onde se licenciou em Ciências do Desporto, obtendo no curso, que

tinha formagão pedagôgica integrada, a habilitagão profissional para o ensino.

Quando iniciámos o nosso contacto, Rosa acumulava a sua actividade na

escola com mais duas actividades profissionais ligadas å formagão. Era

treinadora de ginástica desportiva e professora de ginástica educativa em duas

instituigôes desportivas da área da grande Lisboa.

Rosa estava destacada na escola em que acompanhámos a sua actividade

de ensino e era efectiva na única escola onde, até aquele momento tinha

leccionado, um estabelecimento situado num bairro degradado, social e

economicamente desfavorecido. Desse tempo, guardava a memôria de uma

experiência de ensino difícil e da frustragão de quase ter tido de prescindir de

ensinar para, com os seus colegas de grupo, se circunscreverem â adopgão de

medidas que Ihes permitissem sobreviver âs dificuldades da ausência da regra

que os alunos aí
cultivavam.
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Estávamos assim perante uma professora marcada por uma vivência pouco

gratificante da sua curta actividade de ensino.

1.2 A Escola

Ao fim de dois anos que considerou muito difíceis, Rosa foi colocada por

destacamento numa escola do 2° e 3° ciclo, substancialmente diferente da

anterior. Tipicamente urbana, tinha uma construgão recente e era frequentada

por uma populagão de alunos de origem socio-econômica mais favorecida. Era

uma escola dotada de instalagôes para o ensino da educagão física que não

tínhamos testemunhado ainda em nenhuma outra. Possuía um pavilhão

polidesportivo, com a particularidade de ter sido projectado para garantir muito

boas condigôes ergonômicas de iluminagão, isolamento sonoro e circulagão

(nomeadamente o acesso aos recintos anexos, como os balneários e

arrecadagôes). Este pavilhão permitia o funcionamento, sem perturbagão

visual ou sonora, de três turmas em simultâneo. No exterior, junto a este

edifício, existiam ainda mais dois espagos lectivos, um com as dimensôes de

um campo oficial de andebol, outro de basquetebol. Rosa considerava que

esta escola estava muito bem apetrechada em material.

Estas condigôes permitiam que as aulas de educagão física funcionassem

num regime de três tempos lectivos, garantindo, desse ponto de vista, as

condigôes normais de desenvolvimento curricular. O único ôbice que Rosa

encontrava, relacionava-se com o facto de uma das três aulas ter que

funcionar no exterior, o que nos períodos de mau tempo a condicionava a ter

que optar por aulas teôricas. Era um ôbice circunstancial, já que o sistema de

rotagão dos espagos planeado pelo grupo disciplina, o qual considerava bem

engendrado, previa que, em condigôes climatéricas adversas, pelo menos um

dos professores do "exterior" pudesse repartir o espago com os professores

que trabalhavam no pavilhão.

Na apreciagão das relagôes entre o clima organizacional da escola e a sua

actividade de ensino, Rosa focou-se na forma favorável como o conselho

directivo acarinhava a disciplina, referindo-se ao esforgo que tinha colocado na

construgão do pavilhão da escola e no seu empenho na regulamentagão de

650



O Caso da Rosa

condigôes que favorecessem uma frequência normal das aulas pelos alunos,

nomeadamente através da intransigência em relagão â utilizagão do dispositivo

do atestado médico, e ao valor conferido aos processos de avaliagão na

disciplina. Esta atengão era percepcionada por Rosa como indicador de

equidade de tratamento entre todas as disciplinas do currículo:

Penso que é semelhante ... porque, pronto, penso que o que geralmente acontece

é que, se calhar, a Educaqão Física está sempre abaixo das outras disciplinas e

penso que aqui não, penso que aqui está ... pronto, estâ ao mesmo nivel, penso

que dão a mesma imporíância em termos da avaliaqão, em termos da ... por

exemplo eles insistem muito na ... na situaqão dos miúdos de atestado e são mu'rto

rigorosos e não pode ser os atestados, pronto, e o conselho directivo incentiva

muito isso e, pronto, tenta estar sempre em cima dessas situaqôes e ... tenta que,

pronto, não aconteqam estas dispensas, como é obvio. (R, EC, 561-577)

Sobre a actividade do grupo, Rosa reflectiu uma atitude de conformidade.

Reconheceu que em termos de organizagão, na gestão dos espagos e nos

aspectos mais gerais do planeamento (definigão das matérias e das aulas) o

grupo funcionava com eficácia. Sobre estas disposigôes, sublinhou que

procurava dar-lhes cumprimento, como se tratassem de indicagôes externas,

de carácter essencialmente prescritivo:

Pronto, penso que tem ... a relaqão é mais organizativa ... materíal e espaqos e

depois em relaqão ao planeamento. Pronto, são definidas as matérías e as aulas e

eu cumpro esse ... pronto, â paríida com uma ou outra alteraqão em relaqão âs

faltas, ou isso, faqo cumprír esse planeamento, mas penso que é a única relaqão

que existe. (R, EC, 457-465)

Sobre a sua relagão com o grupo, lamentou ausência de outro tipo de

colaboragôes, nomeadamente aquelas que pudessem apoiá-la em relagão â

resolugão dos problemas da sua prática de ensino. Assumiu, no entanto, que

isso deveria depender mais da disponibilidade pessoal dos colegas do que da

rotina, conformando-se uma vez mais com a situagão existente:

(...) se calhar, alguma dificuldade que eu tivesse e pronto, penso que era

essencial, se calhar, uma pessoa com mais experiência podería se calhar resolver-

me, não era resolver, mas tentar ajudar-me nesse problema. Penso que isso é

essencial mas pronto, também tem a ver com a relaqão que há entre as pessoas.

Sim, penso que é ... penso que é positivo haver outra relaqão e... pronto, a forma,

se calhar, quem tem mais experiência ou quem jâ estâ câ â mais tempo ou, se

calhar, quem jâ conheqa aquele aluno, se calhar pode-me informar qual será a

melhorforma de trabalharcom ele. (R, EC, 495-510)

Esta opinião foi acompanhada pelo desejo de que o apoio entre professores

não fosse formalizado, assumindo a inevitabilidade da diversidade de ensino

dos professores como um ôbice a uma colaboragão mais sistemática:
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(...) penso que sô numa situaqão informal não é preciso ser assim ... haver aquela

rotina de discutirem sobre as aulas, sobre a forma de dar aula, porque, pronto,

somos pessoas diferentes se calharde formaqôes
diferentes (...) (R, EC, 479-484)

No seu testemunho surgiu também o proposito de procurar garantir a

autonomia dos professores na intervengão da aula:

Pronto, em relaqão â prôpria aula, penso que aí já não vai haver influência do

grupo, pronto, penso que já é mais uma situaqão que já tem de ser mais do

professor, não é?! (R, EC, 433-437)

Os assuntos da gestão das condigôes gerais de funcionamento da

actividade dos professores constituiu assim a prioridade de Rosa na relagão

entre o grupo disciplina e a sua actividade de ensino. Um desejo que Rosa

considerava realizado.

1.3 Os Alunos

A indisciplina dos alunos foi o principal critério para Rosa considerar a turma

que acompanhámos como a mais difícil de ensinar:

Para 'já porque, pronto, a nível de comportamento é a pior que tenho. Pronto, e daí

advém, pronto, se calhar não se consegue ensinar tanto porque se perde mais

tempo, está-se sempre a perder tempo com eles, pronto em relaqão ao

comportamento, há ali situaqôes em que não consigo fazer o mesmo que consigo

fazernas outras turmas ... (R, EC, 584-593)

A heterogeneidade da turma e o facto de os alunos mais fracos não

manifestarem a motivagão e empenho que Ihes permitissem superar as suas

dificuldades, como acontecia noutras turmas, foram outros aspectos aduzidos

para essa escolha. Neste último caso, Rosa reconheceu que, embora os

alunos se apresentassem globalmente motivados para as aulas, existia no seio

dos grupos de raparigas e de rapazes uma predisposigão muito baixa para

determinadas actividades:

motivaqão, acho que tem mu'rto a ver. Se bem que ... por exemplo no 9° C tenho ...

pronto, eu digo isto se calhar em relaqão ãs raparigas e mesmo ... os rapazes em

relaqão ã Ginástica, as raparigas em relaqão aos colectivos. Tenho miúdas que, se

calhar, se vê que são fraquinhas, que não têm muitas capacidades, mas fartam-se
de trabalhar e esforqam-se, enquanto que aqui a gente vê as miúdas não têm

capacidades, ou se calhar até têm, mas nem sequer as aproveitam, vê-se que não
estão mesmo motivadas. (R, EC, 929-641)

A distingão entre rapazes e raparigas serviu também para justificar os

problemas que assinalava na relagão entre os alunos. Segundo Rosa, o grupo
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das raparigas era minoritário e os rapazes evitavam relacionar-se com elas.

Considerava, todavia, que a turma era capaz de cooperar entre si.

Na sua perspectiva, a indisciplina dos alunos repercutia-se negativamente

no facto de ter que passar uma parte substancial do tempo das aulas a

procurar remediar o comportamento dos alunos, condicionando o

desenvolvimento dos seus programas de acgão para as aulas:

É assim, com esta turma, portanto, eles â partidajâ tenho falado muito com eles. É

daquelas turmas que eu chamo mu'rtas vezes a atenqão e que paro a aula para
Ihes dar uns ralhetes e assim (...) e eu âs vezes tenho que estar meia hora sô a

dar atenqão a um grupo (...) e há mu'rtos miúdos que, realmente, são ali ponto de

desestabilizaqão, portanto, jâ são característicos da turma (...) Tento daro máximo

de atenqão a eles, mas estes, realmente, (...) basta eles fazerem um bocadinho

mais de barulho e, se calhar estão a levar mais um ralhetezinho. Tenho que fazer

várias paragens, mu'rtas chamadas de atenqão (...) (R, EP1, 156-176)

Em fungão deste perfil comportamental, Rosa representava a sua relagão

com a turma como uma relagão de liberdade condicionada.

Rosa escolheu uma turma do 8° ano de escolaridade, com 28 alunos,

constituída por 21 elementos do género masculino e 7 do género feminino

(anexo 2.12). Deste grupo foram acompanhados 10 alunos, seis rapazes e

quatro raparigas e uma idade média de 13,5 anos. Dois destes alunos eram

repetentes. As avaliagôes obtidas pelos alunos no período lectivo anterior ao

início do estudo, indiciaram um nível médio-elevado de capacidade na

disciplina. Apenas um foi classificado no nível dois, sendo que cinco

alcangaram o nível três e os restantes o nível quatro. Este grupo de alunos

também revelou possuir hábitos de actividade física. Metade disseram

frequentar as actividades do desporto escolar e a maioria uma actividade

regular fora da escola, embora com baixa intensidade.

1.4 As Matérias de Ensino

As actividades escolhidas por Rosa para serem acompanhadas neste

estudo foram a ginástica, indicada como a que melhor dominava, e o andebol,

que tinha maior dificuldade em ensinar.

A principais razôes que Rosa argumentou para justificar a diferenga de

domínio das duas actividades foram o seu conhecimento do conteúdo e o seu

conhecimento pedagôgico do conteúdo.
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No primeiro caso, Rosa indicou ter um nível de conhecimento técnico na

ginástica que não possuía no andebol, mesmo considerando a sua formagão

académica. Ilustrou, depois, que o impacto dessa diferenga ao nível do ensino

das duas actividades se situava, sobretudo, na estruturagão dos conteúdos de

forma adaptada aos alunos e da correcgão da sua actividade:

Pronto, a nível técnico tem a ver com a forma, se calhar, não é do ensinar mas, se

calhar, vou a um livro e tiro 3 ou 4 exercícios. Na Ginástica eu sei corrigi-los, se

calhar, no Andebol já não sei corrigi-los tão bem. Pronto e ... ou então, não

consigo desmanchar aquela estrutura de forma a adaptar aquilo de forma a que

eles aprendam. Se calhar, na Ginástica tenho mais facilidade em alterar as coisas

para melhoraresse ensino do que em relaqão aos colectivos.(R, EC, 724-742)

Nesta passagem do discurso de Rosa transparece também a ideia da

ausência de formagão prática no ensino dos conteúdos de andebol, já que

reconhecia que embora pudesse importar propostas "teôricas" de exercícios

para a sua aprendizagem, a dificuldade de correcgão dos alunos mantinha-se.

Esta dificuldade era extensiva â generalidade dos contextos de ensino com

que se confrontava.

2. DO SENTIMENTO DE AUTO-EFICÁCIA GERAL DA ROSA

O valor do índice do sentimento de auto-eficácia geral no ensino revelado

por Rosa (3,8) situou-se entre os percentis 10 e 25 da distribuigão encontrada

para a totalidade dos sujeitos que participaram na fase extensiva do estudo.

Este resultado foi obtido a partir do perfil de respostas constante no Quadro

114.

Quadro 114- Perfíl do sentimento de auto-efĩcácia geral da Rosa

Muitas vezes, quando um aluno faz melhor do que é habitual é porque eu me esforco

um pouco mais

Normalmente, quando um aluno tem uma prestacão melhor do que é habitual, é

porque eu enoontrei formas melhores de o ensinar

Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar os alunos mais

dificeis

Normalmente, quando a prestacão dos meus alunos melhora é porque eu encontrei

formas de ensino mais eficazes

Se um aluno domina rapidamente um novo conceito poderá ter sido porque eu

conhecia os passos necessários para ensinar esse conceito

2 (3) 4 5 6

2 (î) 4 5 6

2 3 4 (5) 6

2 3 (7) 5 6

2 3 o
(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4 - Concordo mais do que discordo;
5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)
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Rosa confirmou estas respostas por entrevista. Para as justificar, expressou

o sentimento de que a sua capacidade de influenciar as aprendizagens dos

alunos dependia do seu grau de motivagão para as mesmas:

Pronto, tem muito mais a ver com as motivaqôes que eles têm, se calhar, e com a

disposiqão que têm nesse dia (...) ãs vezes há miúdos que fazem as coisas

completamente diferentes, de um dia para o outro. (R, EC, 196.202)

Testemunhou também que, embora acreditasse na sua capacidade de

ensino, nem sempre conseguia fazê-lo como pretendia ou idealizava, com

todos os alunos. Por vezes, interrogava-se mesmo sobre se a forma como

ensinava era aquela com que poderia obter melhores resultados:

(...) e âs vezes, pronto, também realmente me pergunto se, pronto, sou eu que não
estou a ensinar bem (...) também depende muito dos alunos. Por exemplo, há

situaqôes em que eu faqo a mesma aula para os vârios alunos e realmente há uma

paríe que consegue aprender e outra não. Se calhar, aí tenho alguma dificuldade

depois de alterar essa estratégia. (R, EC, 256-266)

Em muito casos, Rosa considerava que este sentimento estava associado

ao seu fraco conhecimento pedagôgico do conteúdo nalgumas actividades,

particularmente nos jogos desportivos colectivos, onde a sua maior dificuldade

era não dominar os meios que Ihe permitissem manipular melhor as

progressôes de aprendizagem e fazer com que os alunos compreendessem a

lôgica de alguns aspectos tácticos dessas actividades.

3. Aspectos Gerais do Conhecimento Prático da Rosa

3. 1 As Fontes do Conhecimento de Rosa

Embora tivesse enfatizado mais a importância da formagão inicial como

origem do seu pensamento e acgão sobre o ensino, Rosa atribuiu-a também a

outras dimensôes do seu processo de socializagão.

No âmbito das suas experiências mais precoces, a experiência escolar, a

experiência de treino desportivo e a sua experiência em geral foram referidas

como as principias fontes de influência do seu conhecimento.

Da sua experiência na escola, como aluna, guardava uma memôria muito

positiva, a qual considerava ter determinado o seu gosto pelo ensino. Desta

experiência ressaltou o papel desempenhado por alguns professores, pela

forma como tinham conseguido promover o seu gosto pela aprendizagem:
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Alguns professores foram muito importantes (...) Acho que era mesmo o ensinar

coisas novas ... pronto, uma pessoa conseguir aprender com esses professores

(R, EC, 47-56)

Na experiência de treino recolheu o gosto pela actividade física e a sua

capacidade de ensino da ginástica:

Pronto, em termos de ... penso que não é bem em termos da forma de ensinar.

Tem a ver com, pronto, gostar da actividade física e por isso ter escolhido esse

caminho. É mais em relaqão a isso. Pronto, em relaqão ... em termos de aulas, ...

se calharna ginástica tem alguma influência (R, EC, 113-123)

Na formagão académica, Rosa enfatizou sobretudo o proveito prescritivo da

formagão didáctica que aí recebeu. Referiu-se a esta experiência como aquela

onde tinha aprendido as regras do ensino, as quais, apesar do seu estilo

pessoal de ensino, procurava seguir de forma rigorosa:

Para já, tento aplicar aquelas regras que eu penso que são essenciais e que eu

aprendi, pronto, e passei a apiicar, adaptando se calhar algumas mas para já

utilizando, pelo menos aquelas regras básicas penso que tento utilizar ao máximo.

Pronto, se calhar, com uma estratégia mu'rto minha mas tentar cumprir

determinadas regras que aprendi (R, EC, 82-90),

Foi durante esta formagão que também construiu o saber que Ihe permitia

ensinar a generalidade das actividades da educagão física.

Da sua experiência prática de ensino recebia a confirmagão do gosto por

ensinar, o desafio de "poder estudar para ensinar".

Desta forma, Rosa confirmava três momentos críticos da formagão do seu

conhecimento: a socializagão antecipatôria, com um enfoque particular na

aprendizagem por observagão; a formagão inicial; e a experiência ou sabedoria

da prática. A primeira associada â sua relagão afectiva com o acto de ensino, o

conhecimento do conteúdo; a segunda å utilizagão das leis do ensino; e

terceira ao reforgo da sua relagão afectiva com o ensino. Um conjunto de

fontes que revelou a origem pessoal, prática e formal do seu conhecimento.

3.2 O Conhecimento Pedagôgico: as percepgôes da rosa

sobre o processo de ensino em educagão física

3.2 .1 Concepgão de Educagão Física

Os domínios de concretizagão do contributo da educagão para a formagão

dos alunos referidos por Rosa foram três (Quadro 115): a formagão desportiva
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dos alunos, a sua formagão social e o desenvolvimento das capacidades

físicas.

Quadro 115 - Categorias da perspectiva de Rosa sobre o contributo da educagão física

Domínio Tipo de Modificacão

Actividade Desportiva Conhecimento

Domínio social Atitude

Domínio Condicão Física Prestacão

A "cultura desportiva" constituiu um dos pilares da argumentagão de Rosa

acerca do contributo da educagão física para a formagão dos alunos, conceito

sob o qual reuniu,

o conhecimento de regras, da histôria das prôprias modalidades (R, ECEF, 19-

21)\

e o valor da mestria técnica no desempenho dos gestos desportivos como

finalidade da disciplina:

(...) saber dar um pontapé, saber fazer um remate ... todos estes gestos técnicos

específicos das modalidades. (R, EEEF, 35-36)

Desta forma, Rosa privilegiou como finalidades da disciplina a transmissão

dos aspectos formais das actividades desportivas, sublinhando a importância

da apropriagão do saber e saber-fazer prôprio de cada uma, pelos alunos.

No contributo da disciplina enfatizou também a importância da formagão das

componentes sociais da atitude desportiva, uma aquisigão que circunscreveu

âs actividades colectivas:

(...) socio-afectivos saber estar em grupo nos desporíos colectivos ... nos

desporíos individuais 'já não se nota muito isso, mas também o ajudar, o saber

quando é que se deve interíerir, saber respeitar o colega, se ele está a fazer mas

não pode estar a fazer a isto, não pode estar a fazer aquilo(...) (R, ECEF, 22-28)

O desenvolvimento das capacidades físicas como a flexibilidade, a forga e a

resistência foram os exemplos com que Rosa ilustrou o contributo da disciplina

para o desenvolvimento da condigôes física dos alunos.

No seu testemunho esta professora valorizou elementos que têm sido

referidos nas concepgôes desportivista, biologista e pedagogista propostas por

657



ESTUDO DOS CAS0S

Crum (1993a), e atribuiu uma orientagão essencialmente transmissiva â

disciplina, aproximando-se conceptualmente da orientagão para a mestria

disciplinar (Ennis, 1994a), ao mesmo tempo que também acentuou a sua

vocagão no desenvolvimento social.

3.2.2 Condicionantes â Realizagão do Contributo Formativo da

Educagão Física

Na apreciagão das condigôes que considerava decisivas para que o

contributo da educagão física pudesse ser assegurado, o aspecto mais referido

por Rosa relacionou-se com a garantia das condigôes de funcionamento da

disciplina no âmbito da escola, como o apoio administrativo e a existência de

recursos físicos (Quadro 116).

Quadro 116- Categorias da perspectiva de Rosa sobre as condicionantes ao contributo da

educagão física

Escola

Clima organizacional

Condicôes Lectivas

Rosa sublinhou a importância que o conselho directivo das escolas atribuí å

disciplina, reflectindo aí o desconforto que, nesta matéria, tinha presenciado

noutras escolas:

... importância que se dã ã disciplina, poríanto isso tem a ver (...), realmente, para
já como o Conselho Directivo, poríanto se relaciona com a disciplina. Tem mu'rto a

ver, portanto já houve escolas em que as pessoas não se preocupavam
minimamente com a disciplina e aquilo, realmente não corria murto bem (T, ECEF

50-57)

Referiu-se ainda ao apetrechamento material para o funcionamento da

disciplina e â responsabilidade do grupo disciplina na sua rentabilizagão,

nomeadamente através da programagão das actividades.
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3.2.3 Sobre o Papel do Professor na Garantia do Contributo

Escolar da Educagão Física

Para Rosa as principais fungôes do professor para a realizagão do

contributo da educagão física situaram-se aos níveis afectivo-relacional e

curricular.

No primeiro caso, a professora sublinhou a importância da intervengão do

professor nas aulas, focando a motivagão dos alunos, e nas iniciativas de

complemento curricular, propondo actividades apetecíveis que pudessem

constituir um factor de motivagão extrínseca na adesão dos alunos â actividade

lectiva:

(...) actividades que estimulem os alunos (...) não sô mesmo para a disciplina,
como também para outras disciplinas. Na educaqão física isso pode acontecer, por
exemplo, fazer-se um jogo (...)um "peddy paper" em que venha as perguntas de
matemâtica - "olhe vão ter perguntas de matemâtica, vão ter perguntas de

ciências", (...) que se conseguisse agarrar, talvez, alguns miúdos, portanto -

"para
estares no núcleo, vê lâ se tens boas notas", pronto, ia-se tentar agarrar os miúdos

um bocado por aí. (R, ECEF, 82-95)

A prestagão dos alunos na avaliagão lectiva constituiria assim a moeda de

troca para poderem integrar este tipo de iniciativas.

A segunda fungão referida foi relacionada com a necessidade do professor

intervir na formalizagão do trabalho de preparagão e controlo do ensino,

focando a importância da definigão dos objectivos e, particularmente, da

avaliagão. Uma organizagão que permitisse que a disciplina se pudesse

equivaler âs restantes:

(...) havendo aquela organizaqão, tal como há nas outras disciplinas não é? Não é
dizerem que a educaqão física é sô dar uns pinotes, não é? desde que haja uma

organizaqão, que haja uma avaliaqão concreta, tal como nas outras disciplinas. (R,
ECEF, 100-104)

Para um desempenho cabal dessas fungôes, Rosa argumentou três tipos de

características a deter pelo professor (Quadro 117): o conhecimento das

matérias de ensino a leccionar, a capacidade de planeamento e avaliagão e a

sua experiência de ensino.
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Quadro 117 - Categorias da perspectiva de Rosa sobre as características do professor

Características do Professor

Conhecimento Curricular Conhecimento Pedagôgico do

Conteúdo

Experiência Profissional

Enfatizou a importância do conhecimento que o professor deveria ter das

actividades a leccionar, característica que considerava decisiva na eficácia do

planeamento e avaliagão dessas actividades. A experiência foi mencionada

para se reportar â capacidade de identificagão dos erros do professor e da sua

correcgão.

3.2.4 Percepgão sobre as Características Gerais de um Ensino

Eficaz

3.2.4.7 O SlGNIFICADO DE "BONS" RESULTADOS DOS ALUNOS EM EDUCACÃO

FÍSICA E AS CARACTERlSTICAS Associadas AO Êxito DA Sua

Participacão

Não obstante ter reconhecido que a componente motora constituía o alvo

principal da educagão física, Rosa referiu-se âs aquisigôes dos alunos nas três

áreas da personalidade como os indicadores de uma prestagão de sucesso na

disciplina (Quadro 118). No domínio motor e cognitivo, referidos

separadamente, enfatizou a importância dos alunos alcangarem um resultado

elevado na avaliagão. No primeiro caso referiu-se â necessidade de

conseguirem responder a todas as questôes colocadas no teste de avaliagão

de conhecimentos -

A nivel cognitivo (...) consegue responder a todas as questôes colocadas (R
ECEF, 139-141) -

l '

no segundo caso â realizagão das componentes críticas:

(...) quando ao nível da avaliaqão prâtica tem uma avaliaqão boa, poríanto uma

avaliaqão muito boa, ou seja, faqo uma avaliaqão das componentes criticas não
é?, tenha uma avaliaqão de nível elevado. (R, ECEF, 159-162)
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Quadro 118 - Categorias de classifícagão dos "bons" resultados dos alunos, segundo Rosa

Domínio da personalidade Critérios

Motor

Cognitivo

Socio-afectivo

Sem referência

Normativo

Em ambos os casos o critério utilizado por Rosa para a apreciagão dos

resultados dos alunos foi normativo, no sentido em que se referiu a um

referencial estabelecido de igual forma para todos os alunos.

Na mengão que realizou aos resultados no domínio socio-afectivo, referiu-se

â necessidade de os alunos demonstrarem os atributos que já tinha afirmado

quando se pronunciou sobre as áreas de formagão na disciplina: a

demonstragão da capacidade de saber estar em grupo e de saber cooperar.

Para o alcance destes resultados, Rosa sublinhou a importância dos alunos

revelarem um comportamento de respeito pelas regras estabelecidas nas

aulas e um empenhamento nas actividades de aprendizagem. No primeiro

caso, definiu como exigível que os alunos manifestassem um comportamento

de atengão face âs informagôes sobre a actividade na aula, aspecto que

considerou determinante para os resultados da prestagão cognitiva dos alunos:

Portanto, o empenhamento, o comportamento, que tem que ver com cumprir as

regras bâsicas da aula, se é silêncio é silêncio respeitar aquelas regras bâsicas da

aula. Pronto, e príncipalmente, ouvir as informaqôes, o que muitos deles não

ouvem as informaqôes que eu digo, chegam aos teste espalham-se porque,

pronto, não percebem nada. (R, ECEF, 200-207)

No âmbito do seu empenhamento na aprendizagem foi referida a

importância no aumento de tempo de prática, nomeadamente a partir de um

aumento do número de repetigôes na tarefa -

Se calhar hâ uns que não estão tão empenhados, que repetem três vezes, quem

estâ mais empenhado repete dez, chega â avaliaqão consegue fazer melhor

quanto mais prâtica tiver. (R, ECEF, 196-200,

- característica novamente relacionada com a prestagão na avaliagão.
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3. 2. 4. 2 Aspectos Gerais da Intervencão Pedagôgica Mais Valorizados

A gestão da actividade e as características da informagão e

acompanhamento da aprendizagem foram os aspectos que Rosa referiu mais

valorizar na intervengão pedagôgica em educagão física.

Sob a primeira temática, incluiu a capacidade do professor encontrar
formas

de gerir a aula e, particularmente, de reduzir o comportamento inapropriado

dos alunos na aula:

depois tem a ver com (...) o controlo da aula e do comporíamento (...) não há

muitos comporíamentos desvio, consegue manter os alunos na tarefa. (R, ECEF,

229-234)

Desta forma, transpareceu uma preocupagão particular com as formas de

manutengão da ordem na aula.

Em relagão â segunda temática, esta professora fez duas referência: uma â

importância de transmitir adequadamente a informagão no início da aula; e

outra ås características da supervisão do professor, nomeadamente â

observagão e correcgão oportuna da actividade dos alunos.

3.2.5 Percepgão sobre as Características da Eficácia do Ensino por

Dimensão de Intervengão Pedagôgica

0 quadro 119 sintetiza as temáticas referidas por Rosa acerca dos aspectos

que considerava distinguir um bom de um mau professor nas diferentes

dimensôes da intervengão pedagogica.

No âmbito da instrugão, esta professora reafirmou a importância que atribuía

å fungão de acompanhamento da actividade dos alunos, nomeadamente â

forma como o professor estava atento aos erros dos alunos e era capaz de os

corrigir:

Em relaqão aos erros, quando eu detecto um erro, eu tento corrigir o erro e tenho

que estarcom atenqão a essa correcqão do erro ... não é "olha tens que fazeristo"

e depois vou-me embora. Tenho que estar com atenqão a essa correcqão do erro

e ver as melhorias ou .. se existem ou não, e até o aluno conseguir as tais

melhorias, conseguir cumprir o objectivo. Âs vezes não. Portanto, não é possível,
mas pelo menos corrigir alguns desses erros e dar alguma atenqão especial ã

situaqão enquanto não estiver resolvido (R, ECEF, 304-308)

Como se pode observar, a preocupagão com a regularidade do

acompanhamento foi também um aspecto valorizado por Rosa. No âmbito da

662



O Caso da Rosa

informagão sublinhou principalmente a importância de fazer os alunos

compreender os objectivos das aulas, valorizando também a utilizagão da

informagão visual:

... pela demonstraqão (...) ou através dos meios visuais, comunicando por estes

meios, mas penso que o objectivo principal é, aquilo que eu transmito seja
compreendido pelos alunos, isso é que é o essencial. (R, ECEF, 315-320)

Quadro 119 - Categorías de classificagão da intervengão dos "bons" professores nas quatro
dimensoes da mtervengao pedagogica, segundo Rosa

Clima Instrucão Organizacão Disciplina

Relagão Acompanhamento Gestão dos alunos Promocão

alunos/professor
Informacão Gestão do espaco Remediagão

Relacão alunos

entre si

No domínio da organizagão, a professora referiu a importância de incutir nos

alunos o esquema geral da aula, preparando-os para as actividades de

organizagão (gestão dos alunos) e a importância de o professor proceder a

uma preparagão prévia do material, assumindo ele o protagonismo nessa

tarefa -

(...)haver a preparaqão prévia do material, poríanto a aula estar bem organizada e

não haver perdas de tempo (...) na questão do material, que seja da

responsabilidade do professor ... (R, ECEF, 281-285),

dispensando os alunos dessa tarefa, justificando que assim reduziria as perdas

de tempo.

No âmbito do clima relacional as prioridades de Rosa foram para o domínio

da relagão dos alunos entre si e para a sua relagão com eles. No primeiro

caso, referiu-se â necessidade de resolver as incompatibilidades relacionais

entre os alunos, acentuando a oportunidade de duas estratégias de orientagão

oposta: intervir com os alunos, substituindo-se â sua decisão na resolugão das

situagôes problemáticas entre eles; ou desafiar as incompatibilidades entre os

alunos, confrontando-os com tarefas de ajuda:

Por exemplo formar determinados grupos, por exemplo, aquele não se dá bem

com aquele, mas vamos experimentar como é que é um estando a ajudar o outro

estando a fazer. Trabalhando os dois juntos, se calhar, até vão indo assim. (R,

ECEF, 369-374)
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No segundo caso, referiu-se â importância de saber reconhecer os

comportamentos positivos dos alunos na aula.

Em relagão â fungão do controlo da disciplina, Rosa
focou procedimentos de

prevengão e de remediagão associados a partir de um elemento comum
- a

gestão das regras de conduta. Sublinhou a importância da ausência de

comportamentos desvio e a sua relagão com o facto de o professor definir e

fazer cumprir as regras:

Aqueles professores que não permitem ou que conseguem, praticamente que não

hajam comporíamentos desvio, pronto, e que haja ... quando hâ uma determinada

regra, consegue que rapidamente essa regra seja cumprida, portanto em termos

de "vamos parar as bolas, vamos chegar cá", tentar que essas perdas
de tempo

sejam cada vez mais pequenas ... (R, ECEF, 243-250)

3.2.6 Percepgão sobre a Eficácia Geral do Ensino

A percepgão de Rosa sobre a eficácia do ensino em geral traduziu-se por

uma descrenga elevada na sua capacidade de influenciar as aprendizagens

dos alunos. Este cepticismo foi particularmente acentuado em relagão â sua

prôpria prática de ensino, como demonstra a resposta ao item 2 (Quadro 120).

Quadro 120 - Percepgão sobre efícácia geral do ensino da Rosa

2. 0 tempo passado nas minhas aulas tem pouca influência nos alunos quando comparado com

a influência que recebem do ambiente de casa 1 2 3 4 5 <&
4. Aquilo que um aluno pode vir a aprender está, em primeiro lugar, relacionado com o nível

1 2 3 c 5 6

6. Se os alunos não são disciplinados em casa, dificilmente aceitarão sê-lo nas

1 2 3 U. 5 6

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 1 2 3 S 5 6

23. Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu poderia fazer mais por

eles 1 2 3 4 Q 6

30. Até um bom professor pode não conseguir que muitos alunos obtenham bons

resultados 1 2 3 5 6

(1 - Discordo completamente; 2 - Discordo bastante; 3 - Discordo mais do que concordo; 4 - Concordo mais do que discordo;

5 - Concordo bastante; 6 - Concordo completamente)

Na entrevista que realizámos para esclarecer estas respostas, Rosa

confirmou-as, baseando-se na sua experiência de leccionagão nos anos

anteriores, durante a qual reforgou a ideia de que dificilmente os professores,

através do ensino, poderiam contrabalangar a ausência de regras de

comportamento com que os alunos se apresentavam na escola:

Isso aprendi. Acho que foram 2 anos que (...) foi dificílimo (...) cheguei a trabalhar
com a mesma turma, foi dificílimo, chegar ao final dos 2 anos e (...) aquelas regras
básicas que eles já deveríam ter, mesmo o prôprio "estâ calado", pronto, não

respeitavam ... e é assim que funciona em casa. Penso que ali, ali era dificilimo,
não aceitavam regras (...) em relaqão a nôs, eles gostavam muito de educaqão
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física. E, aí, realmente nôs, era quase a continuaqão do que eles, se calhar,
tinham em casa (...) muito tempo parajogar (...) Mas penso que não altera nada a

forma de pensar deles, a forma de estar. Penso que não, porque aqueles jogos
eram osjogos de bairro continuavam a ser montes de asneiras e a cuspir no chão
e ... pronto, por muito que eu chateasse e a regra do pontapé â bola que não se dá
... não os conseguia (...) é uma daquelas escolas que consegue provar isso,
infelizmente. (R, EC, 355-382)

Até ao fim, a resistência dos padrôes do comportamento dos alunos

pareceram-lhe inultrapassáveis porque a estratégia seguida pelo conjunto dos

professores naquela escola se tinha traduzido pela cedência total ao sistema

social dos alunos.

Para Rosa, a "forga" do ambiente familiar não estava apenas associada â

origem social dos alunos. Na escola em que estava colocada naquele

momento, com alunos com condigôes de vida bastante melhores, também já

tinha vivido experiências que confirmavam o poder desse ambiente:

Aqui (...) penso que se mantém, mais ou menos, a mesma coisa, sô que aqui já
têm a disciplina em casa, ela é utilizada nas aulas. Penso que será isto. Mesmo

aqueles miúdos que se vê ... eu tenho dois irmãos, que realmente têm o mesmo

comportamento nas aulas, porquê? Porque têm a mesma educaqão em casa, e

aquilo são mesmo igualzinhos. (R, EC, 382-393)

4. Circunstâncias Particulares daActividade de Ensino da Rosa

4.1 Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo: objectivos

pedagôgicos gerais, condigôes de realizagão e

conhecimento dos alunos

Rosa foi sintética na alusão âs metas que tinha previsto para o trabalho

anual com a turma, referindo-se de uma forma geral â realizagão dos

objectivos mínimos de aprendizagem estabelecidos pelo grupo disciplina e â

criagão de um padrão organizativo nas aulas:

Portanto, a aprendizagem dos objectivos mínimos das várias matérias. Pronto, que

adquiram as noqôes bâsicas, pronto, a organizaqão de uma aula, a paríe principal,
o aquecimento. Que criem uma rotina de organizaqão. Pronto, e dentro das

prôprias matérias, que saibam os conhecimentos técnicos, as regras nos

colectivos, na ginástica as ajudas, pronto, tudo o que esteja incluído na matéria

tanto da prôpria prática como da parte cogrírtiva, teôrica... (R, EP1, 10-17)

Indagada sobre o nível de realizagão destes objectivos pelos alunos, Rosa

expressou uma expectativa positiva, diferenciando dois grupos de alunos, um

que acreditava que ultrapassaria os níveis estabelecidos, outro que os atingiria
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satisfatoriamente. Justificou esta expectativa argumentando a sua experiência

com a mesma turma em actividades anteriores:

Pronto, vem do trabalho que eu já tive com eles. Resulta do trabalho do período

passado, pronto, em que, realmente, com o mesmo exercício realmente aqueies

evoluem e há outro grupo que não conseguiu evoluirtao
bem. (R, tPi, /o-oJJ

Na apreciagão das condigôes de ensino que considerava necessárias â

consecugão daquelas metas educativas,
Rosa referiu-se apenas â limitagão de

não poder dar aulas nos momentos em que estivesse no exterior e chovesse,

ou, na hipôtese de poder recolher-se dentro do pavilhão, ter que trabalhar
num

espago exíguo. Os materiais disponíveis foram considerados suficientes e

adequados.

Foi sob esta perspectiva que Rosa tomou o conjunto das decisôes que

orientaram o ensino do andebol e da ginástica.

4.2 Características do Conhecimento e Acgão de Rosa

Relativas â Prática de Ensino

Em seguida ilustramos as principais características do conhecimento

pedagôgico de conteúdo, do sentimento de auto-eficácia específica, do

conhecimento pedagôgico e da qualidade do ensino revelados por Rosa no

decurso das duas unidades de ensino.

4.2.1 O Conhecimento Pedagôgico do Conteúdo nas Actividades

Acompanhadas

Como poderemos observar nos dois pontos que se seguem, o testemunho

de Rosa sobre o planeamento das duas unidades de ensino foi muito similar.

4.2.1.1 OpcOes Curriculares de Rosa para a Unidade de Ensino do

Andebol

A inclusão da actividade de andebol no plano anual de trabalho da turma foi

justificada pelo facto de ser uma das actividades escolhidas pelo grupo

disciplina para leccionar no 8° ano de escolaridade.

O conjunto dos professores tinha decidido desenvolver um trabalho de

preparagão dos objectivos mínimos a alcangar em cada actividade para todos

os anos de escolaridade, seguindo as sugestôes constantes nos programas

666



O Caso da Rosa

oficiais. No caso do andebol, sem que Rosa tivesse compreendido as razôes,

esse trabalho não tinha ainda sido realizado, pelo que decidira encarar a tarefa

sozinha. Para esse efeito, recorreu âs referências programáticas mais

elementares. Rosa sabia que os alunos tinham tido esta actividade durante o

ano anterior, mas que "â partida, não estavam num nível muito elevado".

Para ilustrar os objectivos estabelecidos, referiu-se-lhes de uma forma

genérica, nomeando um conjunto de gestos técnicos (passe, remate e drible) e

de aspectos tácticos (desmarcagão, intercepgão, organizagão da defesa e do

ataque e transigão defesa-ataque), sem pormenorizar os desafios visados em

cada um deles.

O conjunto destas orientagôes tinham sido estabelecidas de modo idêntico

para toda a turma. Rosa previa poder introduzir metas mais complexas no

decurso da unidade de ensino, å medida que estas fossem sendo alcangadas

pelos alunos. Para este efeito, tencionava continuar a guiar-se pelo programa.

O número de aulas previstas para a unidade foi de treze, uma estimativa

realizada com base no critério do grupo e, portanto, independentemente dos

objectivos programados. Por esta razão, Rosa admitia poder vir a alterar esta

decisão em caso de necessidade.

Ao longo destas aulas, a professora iniciaria o trabalho pela aprendizagem

dos gestos técnicos do passe e drible e pelo trabalho da intercepgão e

desmarcagão, e sô introduziria o jogo formal a meio da unidade. Preocupada

com a progressão das aprendizagens a realizar, Rosa procurava com esta

opgão que os alunos se apetrechassem primeiro com habilidades que Ihes

permitissem participar com o mínimo de qualidade nas situagôes de jogo.

Entre as diferentes aprendizagens previstas, Rosa considerava que a

utilizagão do remate e da desmarcagão em jogo constituiriam os aspectos mais

críticos para os alunos.

A ocupagão do espago em jogo era para ela o aspecto em que os alunos

costumavam revelar mais dificuldade e, recordamos, uma das fragilidades do

seu conhecimento pedagôgico de conteúdo nos desportos colectivos, aspecto

com que argumentou o seu sentimento de auto-eficácia geral no ensino.
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Na referência aos princípios de orientagão da aprendizagem do andebol,

Rosa expressou preocupagôes gerais de intervengão relacionadas com a

salvaguarda da seguranga física dos alunos e com a maximizagão do tempo de

prática de todos eles. Relativamente a esta última regra, referiu-se â

necessidade de manter todos os alunos em actividade, sobretudo quando se

utilizassem situagôes de jogo formal.

Tal como sucedera em relagão â definigão dos objectivos, Rosa também

não tinha previsto situagôes de aprendizagem diferenciadas. Estimava que

essa necessidade se viesse a criar, pelo menos com um aluno da turma, mas

seria uma decisão que sô tomaria no decurso da unidade de ensino.

Para a organizagão das aulas, Rosa tinha optado por baseá-la numa

estrutura massiva de trabalho em grupos, para o que utilizaria os pares

formados desde o início do ano, ou grupos maiores formados para esta

unidade de ensino. Para a constituigão destes últimos, previu situagôes em

que seriam os prôprios alunos a fazê-lo, com base no número de alunos por

ela indicados, ou proceder a prôpria a essa tarefa, quando estivesse em causa

a formagão de equipas equilibradas para as situagôes de jogo formal.

Para as aulas utilizaria, de forma repartida, o espago interior, onde

privilegiaria sobretudo o trabalho técnico, e o campo de andebol exterior para

as situagôes de jogo ou formas jogadas. Rosa considerou que a generalidade

dos recursos disponíveis eram satisfatôrios, lamentando apenas o facto de não

poder contar com uma bola por aluno, o que Ihe permitiria optimizar o tempo

de aprendizagem do gesto técnico do drible.

A base da estruturagão da relagão pedagôgica seguiria o estilo de ensino

por tarefa.

Para o controlo deste trabalho, tinha preparado dois momentos de

avaliagão. Um inicial, realizado na primeira aula com recurso â observagão,

outro, no final da unidade didáctica para a avaliagão sumativa, focado nas

componentes críticas das aprendizagens, para o qual tinha desenvolvido uma

grelha de avaliagão.
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4.2.1.2 dlferencas e ídentidades das opcoes curriculares de rosa para a

Unidade de Ensino de Ginástica

Tal como sucedera para o andebol, a integragão da ginástica no plano anual

da turma foi determinada pelo facto de fazer parte das actividades escolhidas

pelo grupo disciplina para leccionar no 8° ano de escolaridade e, também, pela

circunstância de Rosa a considerar como uma das matérias mais importantes

entre as sugeridas no programa de educagão física. Consciente das

dificuldades de aprendizagem dos conteúdos da ginástica e da extensão desta

matéria, Rosa considerava que deveria ser ensinada desde cedo e ao longo de

diferentes anos de escolaridade.

Ao contrário do andebol, para a actividade de ginástica o grupo disciplina

tinha determinado objectivos mínimos. Rosa inspirou-se nesse trabalho para

eleger as aprendizagens visadas nesta unidade de ensino. Exercendo o seu

critério de especialista da actividade, excluiu desta proposta os objectivos que

sabia não serem exequíveis face ao tempo disponível e â necessidade de

garantir aquisigôes precedentes, previstas para esse período de ensino. Para

além da sua referência nos programas e a adequagão âs possibilidades de

aprendizagem dos alunos, a escolha destes objectivos obedeceu também ao

critério da diversificagão das experiências dos alunos na ginástica e da

promogão da motivagão dos alunos para a actividade. Desta forma, Rosa

demonstrou uma maior capacidade de justificagão da eleigão das metas para

esta actividade do que no caso do andebol.

Não obstante, a forma como se Ihes referiu voltou a ser muito genérica,

mencionando apenas as habilidades eleitas, sem mencionar os aspectos

críticos das aprendizagens visadas. O "pino" e os "vários tipos" de

enrolamento, no solo, e os saltos "principais" no mini-trampolim (extensão,

engrupado carpa e pirueta) foram referidos como os objectivos mínimos. Tal

como no andebol, na ausência de uma avaliagão inicial que sô realizaria

durante as primeiras aulas da unidade, Rosa tinha estabelecido as metas

pedagôgicas de forma idêntica para todos os alunos. Sabia, no entanto, que se

iria confrontar com a diferenciagão de necessidades de acompanhamento por

parte dos alunos, admitindo variar o nível de complexidade dos desafios de

aprendizagem durante a unidade de ensino.
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A duragão da unidade de ensino - doze aulas - foi estabelecida com base

numa decisão do grupo disciplina. Tal como no andebol, Rosa contava com a

possibilidade de poder prorrogar este período. Para a distribuigão dos

conteúdos de aprendizagem ao longo deste período, a professora utilizou

fundamentalmente o critério da seguranga na actividade. Com ele sustentou a

decisão de dar prioridade å aprendizagem das destrezas de solo, para que

mais tarde, quando ensinasse as habilidades do mini-trampolim, se pudesse

concentrar apenas nesta tarefa, ocupando parte dos alunos em actividades de

aperfeigoamento daquelas destrezas, entretanto aprendidas. Pelas mesmas

razôes, previu que iniciaria a aprendizagem das destrezas de solo pelos

enrolamentos, de modo a que, quando ensinasse o "pino", pudesse

concentrar-se mais nesta habilidade e garantir a seguranga na sua

aprendizagem. Entre as diferentes tarefas, o apoio facial invertido foi

considerado a mais crítica para os alunos. Rosa justificou-o referindo-se em

pormenor aos requisitos biomecânicos do gesto.

Como princípios do ensino da ginástica focou a importância da utilizagão

das ajudas na garantia da seguranga das aprendizagens, uma preocupagão

que voltou a estar presente no seu testemunho. Outro aspecto que considerou

decisivo foi a construgão das progressôes pedagôgicas no ensino das

diferentes habilidades. Rosa preconizava um modelo analítico de

aprendizagem que permitisse que os alunos progredissem num sistema de

complexidade crescente.

Da mesma forma que no andebol, Rosa não tinha previsto qualquer

diferenciagão das actividades de aprendizagem para os alunos na turma,

aceitando também a inevitabilidade de ter que o fazer ao longo da unidade de

ensino, nomeadamente para o caso do aluno que tinha mais dificuldades de

aprendizagem. Rosa ilustrou com exemplos detalhados algumas medidas

possíveis.

As aulas, programadas integralmente para o espago interior, seriam

organizadas na base de uma estrutura por estagôes, em circuito ou percurso,

para o que definiria grupos fixos no início da unidade de ensino. Rosa

considerava que dispunha de todos os equipamentos que necessitava,
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lamentando apenas a ausência de um espaldar que Ihe permitisse realizar

progressôes mais adequadas no ensino do pino.

Em termos de estratégias de ensino, tal como andebol, Rosa privilegiaria o

ensino por tarefa. E, uma vez mais, como no caso do andebol, Rosa planeou

realizar dois momentos de avaliagão. Para a avaliagão inicial, focada nos

elementos de solo, manteve o sistema de observagão informal da actividade

dos alunos. Para a avaliagão final, reiterou a sua intengão de utilizar uma

grelha de observagão para todas as habilidades, focando a realizagão das

componentes críticas dos gestos.

No cômputo geral das duas actividades, observámos mais similitudes que

diferengas nas decisôes testemunhadas. Com efeito, verificámos que Rosa

preparou a sua actividade vinculando-se, sempre que possível, âs decisôes

curriculares do grupo ou do programa da disciplina. Foi assim em relagão aos

critérios de eleigão dos objectivos pedagôgicos e em relagão â duragão das

unidades de ensino. O seu estilo de programagão revelou um elevado nível de

formalidade, no sentido em que, quer em relagão aos objectivos, quer aos

conteúdos e actividades de aprendizagem não considerou nenhuma

informagão objectiva sobre o nível de capacidade dos alunos da turma na

actividade. Em ambos os casos remeteu para as decisôes de ajustamento a

aproximagão âs necessidades mais particulares dos alunos. A forma de

organizagão das actividades, o estilo de ensino eleito e o processo de

avaliagão final acentuaram a perspectiva normativa que imprimiu ao

planeamento.

O aspecto em que Rosa mais se distinguiu nas duas actividade foi na

pormenorizagão com que analisou alguns dos conteúdos da ginástica e na

forma como justificou alguns dos objectivos desta actividade.
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4.2.2 O sentimento de Auto-eficácia Específica da Rosa

Entre os quatro professores, Rosa foi aquela que manifestou um sentimento

específico de capacidade genericamente mais baixo em relagão a todas as

dimensôes de intervengão pedagôgica. A confianga desta professora na sua

capacidade de ensino foi, igualmente, mais variável ao longo das duas

unidades de ensino acompanhadas.

O Quadro 121 mostra os resultados das quatro aplicagôes dos questionários

de auto-eficácia específica em relagão âs condigôes de instrugão. O primeiro

destaque que nos merecem estas indicagôes é relativo å avaliagão final das

actividades que, com apenas duas excepgôes, foi globalmente apreciada
como

difícil de implementar. As excepgôes a esta tendência verificaram-se no

andebol em relagão â facilidade com que, no final da unidade de ensino,

apreciou a sua capacidade em garantir que os alunos saíssem da aula com a

ideia daquilo que tinha realizado, e â expectativa positiva inicial que evidenciou

em relagão â participagão dos alunos nesta tarefa (itens 39 e 4).

Nas restantes componentes, o seu sentimento de auto-eficácia foi mais

variável, sobretudo entre as unidades de ensino. No caso da informagão inicial,

este sentimento foi ligeiramente mais positivo no andebol (a actividade de

menor domínio). Aí Rosa sentiu que era mais consequente em garantir que os

alunos percepcionassem a estrutura das aulas (item 6); e teve maiores

expectativas sobre a sua capacidade em solicitar os alunos para participarem

nesta tarefa da aula e na captagão da sua atengão (itens 2 e 1 ).

Nas duas actividades, o aspecto que Rosa considerou mais difícil realizar na

informagão inicial foi que os alunos percebessem a relagão entre os desafios

da aprendizagem e as características de organizagão da aula, enquanto o

aspecto mais fácil residiu na utilizagão de formas de comunicagão que

permitissem visualizar as tarefas de aprendizagem.
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Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Andebol Ginástica

Antes Depois Antes Depois

Instrucão:

informacão sobre

as actividades de

aprendizagem

5. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

conhecam os seus pontos mais importantes

2 2 2 2

6. Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam

que as várias fases da aula formam um todo

2 2 3 3

7. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

visualizem as situacôes de aprendizagem a realizar

2 2 2 2

10. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

percebam a relacão entre a organizacão da aula e os

objectivos de aprendizagem

3 3 3 3

8. Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem
sem dúvidas sobre as actividades a realizar na aula

2 2 3 3

2. Ourante o periodo de apresentacâo da matéria, realizar

perguntas aos alunos garantindo a sua participacão
voluntária.

2 3 3 3

1 . Apresentar a matéria garantindo a atencão dos alunos 2 2 3 2

44. Informar sobre as actividades a realizar na aula

garantindo a minimizacâo do tempo despendido nestes

períodos
3 2 2 2

Instrucão:

avaliacão final

das actividades

de aprendizagem

29. Realizar a informacâo final da aula garantindo a ligacão
entre o trabalho realizado e aquele que se prevê para as

aulas seguintes

3 3 3 3

36. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos identifiquem os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizagem desenvolvida

3 3 3 3

38. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos saiam da aula com a ideia clara dos objectivos que
eram pretendidos

3 3 3 3

39. Realizar a informacão final da aula garantindo que os

alunos saiam com uma ideia clara quanto aos êxitos e ås

dificuldades que manifestaram na aprendizagem

3 2 3 3

4. Interpelar os alunos no periodo de avaliacão final da aula

garantindo a sua participacão

2 3 3 3

Instrucão:

acompanhamento
das actividades

de aprendizagem

3. Solicltar a partidpacâo dos alunos garantindo que

ajudam nas diferentes actividades da aula

2 2 3 2

17. Informar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que percebam o

que fazem bem e o que fazem mal

2 2 2 3

18. Informar os alunos sobre a forma como realizam a

actividade de aprendizagem garantindo que cada um tenha

uma informacão actualizada sobre como esta a aprender

2 2 3 3

19. Informar os alunos sobre as suas dificuldades na

aprendizagem fazendo-o, individualmente ou em grupo,

consoante a quantidade de alunos com as mesmas

dificuldades

2 2 3 2

20. Informar os alunos sobre a forma como realizam as

suas accôes de aprendizagem de forma a que as

relacionem com os efeitos alcancados

3 3 3 3

21. 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

2 2 2 3

22. Intervir de forma a que, depois de corrigidos, os alunos

não continuem a cometer os erros que Ihes foram

identificados

2 3 3 3

58. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

aprendem coisas importantes para eles
3 3 3 3

24. Questionar os alunos durante a sua actividade de

aprendizagem garantindo que sejam capazes de identificar,

por eles prôprios, aspectos reladonados com a mesma

3 3 3 3

25. Questionar os alunos sobre a actividade de

aprendizagem garantindo que o maior número seja

inquirido no decurso da aula

3 3 3 3

26. 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

3 3 3 3

42. Intervir garantindo o controlo das vârias situacôes que

ocorrem simultaneamente numa aula

3 3 3 3

43. Intervir de forma a garantir um nivel elevado de

empenhamento dos alunos na realizacão da actividade
3 3 3 3

16. Deslocar-me e posicionar-me garantindo o controlo da

actividade de toda a turma durante a aula

3 3 3 3

(1 = Sempre Fácil; 2
= A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difidl; X = Não me preocupo)
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Em relagão ao acompanhamento das actividades de aprendizagem e, como

se pode observar pelos resultados nas células sombreadas
do Quadro 125, o

controlo das actividades na aula e dos alunos (itens 42, 43, 16); a utilizagão do

questionamento (itens 24, 25, e 26); a valorizagão das tarefas de

aprendizagem (item 58); e parte da utilizagão do feedback descritivo (item 20)

foram condigôes de intervengão em que Rosa nutriu um sentimento negativo

de capacidade. Esta percepgão manteve-se constante entre o início e final das

duas unidades de ensino.

Comparando as duas actividades, verifica-se que a percepgão de

capacidade de Rosa em relagão âs restantes condigôes foi mais estável e

positiva no andebol do que na ginástica. No primeiro caso, revelou uma

confianga na utilizagão de alguns procedimentos de feedback pedagôgico que

não se observou em relagão a esta última.

Relativamente â sua capacidade de organizagão das aulas nas duas

unidades de ensino, Rosa sentiu-se mais confiante na gestão dos alunos e do

tempo do que na gestão dos equipamentos (Quadro 122). No caso da gestão

do tempo, Rosa revelou não se preocupar com uma rápida realizagão da

chamada e manifestou-se capaz de garantir a maximizagão do tempo de

prática dos alunos. No caso da gestão dos equipamentos, considerou ser fácil

realizar o seu correcto manuseamento, mas não teve a mesmo sentimento em

relagão å rapidez de realizagão desta rotina.

O nível geral da sua auto-eficácia no desempenho das tarefas de gestão

dos alunos foi similar em ambas as actividades em relagão â rapidez de

realizagão das rotinas de transigão e formagão de grupos e na manutengão do

ritmo da actividade na aula. Relativamente âs restantes condigôes, Rosa variou

bastante o seu sentimento de capacidade. A maior diferenga registou-se em

relagão â garantia na chegada dos alunos â aula no horário previsto, mais fácil

na ginástica.

No seio de cada unidade de ensino, as variagôes desta percepgão também

se fizeram sentir, revelando diferengas entre a expectativa inicial e a

apreciagão final em relagão: â capacidade de captar atengão dos alunos e de

os reunir rapidamente e â prevengão das situagôes de risco no andebol; e ao
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reconhecimento dos comportamentos organizativos e de prevengão do risco na

ginástica. Em quase todos estes casos o sentimento de auto-eficácia de Rosa

aumentou.

Quadro 122 - Perfíl de auto-efícácia específíca da Rosa : dimensão organizagão

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Andebol Ginástica

Antes Depois Antes Depois

Organizagão:
alunos

15. Organizar os alunos garantindo que as mudancas de

actividade ou de tarefas de aprendizagem sejam realizadas

rapidamente

2 2 2 2

30. Organizar a turma garantindo uma reunião rápida dos

alunos quando necessário
2 3 2 2

32. Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem â

aula â hora combinada
3 3 2 2

34. Gerir a turma garantindo a sua atencâo para iniciar os

periodos de instrucâo, reunião e mudancas de actividade

no decurso da aula

3 2 3 3

35. Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de

grupos de trabalho

2 2 2 2

37. Intervir garantindo que os alunos se sintam

reconhecidos pela forma adequada como realizam as

tarefas de organizacão

2 2 3 2

14. Intervir de fomna a evitar situacôes de risco no

desempenho das tarefas de aprendizagem pelos alunos
3 2 3 2

59. Infonnar os alunos sobre a maneira como estão a

realizar os exercidos de aprendizagem garantindo a

manutencão do ritmo da actividade

2 2 2 2

Organizacão:

espacos e

equipamentos

12. Organizar a aula garantindo uma rápida montagem ou

desmontagem do material pelos alunos
3 3 3 3

1 3. Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e

desmontagem de material pelos alunos
3 2 2 2

Organizacão:

tempo

33. Intervir de forma a garantir um registo de presencas

rápido
X X X X

27. Organizar as actividades da aula garantindo a

maximizacão do tempo em que os alunos estão em prática
de aprendizagem

2 2 2 2

(1 = Sempre Fádl; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difidl; X = Não me preocupo)

No clima de aula, Rosa também revelou um sentimento de eficácia com

alguma variabilidade (Quadro 123). Na promogão do relacionamento dos

alunos entre si, expressou sempre um sentimento de dificuldade, mas no

âmbito da relagão entre o aluno e matéria, as dificuldades percepcionadas

foram superiores na ginástica, onde revelou um sentimento maioritariamente

baixo. As duas únicas situagôes em que isso não se verificou, foi em relagão å

organizagão de uma prática motivadora para os alunos, condigão que sentiu

ser mais fácil realizar no final da unidade de ensino; e na solicitagão das

opiniôes dos alunos sobre a aula, percepcionada como mais difícil depois da

actividade.

Ao contrário da ginástica, no andebol Rosa sentiu-se capaz de promover

nos alunos expectativas adequadas sobre a sua prôpria capacidade de

aprendizagem. A implementagão das condigôes associadas â promogão de

uma prática motivadora, ao acompanhamento dos alunos mais fracos
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garantindo o seu empenhamento e â manifestagão das suas opiniôes
na aula

foram percepcionadas com um nível de eficácia variável entre o início e o final

da unidade de andebol.

QnaHm 193 - Perfil He auto-eficácia específica da Rosa : dimensão clima rtilacional

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Andebol Ginástica

Antes Depois Antes Depois

Clima:

Relacão

aluno/matéria

9. Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem

significado åspropostas de aprendizagem

3 3 3 3

31. Organizar a aula garantindo uma prática motora

motivadora para todos os alunos da turma

3 2 3 2

41. Interagir com os alunos garantindo que estes

manifestam as suas opiniôes sobre a aula

2 3 2 3

62. Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua

partidpacâo empenhada em tarefas com indice de

complexidade elevado

2 3 3 3

63. Interagir de forma a garantir que os alunos formulem

expectativas adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem

2 2 3 3

Clima:

Relacão alunos

entre si

1 1 . Solidtar a simpatia e a amizade entre todos os alunos 3 3 3 3

45. Intervir garantindo a cooperacâo entre alunos com

diferentes níveis de capacidade nas tarefas de

aprendizagem

3 3 3 3

Clima:

Relacão

aluno/professor

40. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

considero as suas opiniôes e sentimentos pessoais relativa-

mente â actividade na aula

3 2 2 2

54. Interagir com os alunos garantindo a sua confianca em

mim

2 2 3 2

55. Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que

eu me interesso por eles e acredito que são capazes de

aprender

2 2 2 2

56. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu

os trato todos do mesmo modo

2 2 2 2

57. Interagir com os alunos garantindo que sintam que

estou atento aos seus interesses pessoais sobre assuntos

exteriores ås aulas.

3 3 3 3

53. Intervir na aula de forma a garantir que os alunos

sintam que eu gosto do que ensino

2 2 2 2

60. Interagir com os alunos garantindo que não me vejam
como um "juiz" permanente da sua actividade

2 2 2 3

(1 = Sempre Fádl; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)

No domínio da sua relagão com os alunos, Rosa apresentou maior

estabilidade na percepgão da sua capacidade: em se manifestar interessada

sobre os assuntos pessoais dos alunos (item 57) - difícil nas quatro

circunstâncias; na manifestagão do seu interesse pelos alunos (item 55), na

equidade do tratamento que Ihes dispensou (item 56) e na transmissão do

gosto pelas actividades (todas as três avaliadas como fáceis). Nas restantes

três condigôes (itens 40, 54, 60), o sentimento de capacidade que expressou

foi tendencialmente positivo, embora variável entre as unidades de ensino.

Assim, esta foi a componente do clima de aula em que Rosa manifestou o

sentimento de capacidade mais elevado.

Ao contrário, a remediagão da indisciplina (Quadro 124) foi uma das áreas

em que esta professora revelou um sentimento de capacidade mais baixo. Â
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excepgão do efeito dos castigos utilizados sobre a motivagão dos alunos, todas

as restantes condigôes foram total ou tendencialmente apreciadas como

difíceis. Este resultado manteve-se nas quatro aplicagôes do questionário.

Quadro 124 - Perfíl de auto-eficácia específíca da Rosa : dimensão disciplina

Dimensão

Componente

Indicadores de AE específica Andebol Ginástica

Antes Depois Antes Depois

Disciplina:

promocão

46. Combinar as regras de conduta para as aulas

garantindo o respeito quer pelas opiniôes e ideias dos

alunos quer pelas minhas

2 2 3 2

49. Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham

presente as regras de conduta combinadas
2 2 2 2

47. Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de

conduta combinadas

2 3 3 3

50. Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um

clima positivo

2 3 3 3

51 . Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu

reconheco que adoptam um comportamento de acordo com

as regras de conduta combinadas

2 2 3 2

52. Intervir na aula garantindo que os alunos não se

envol.am em comportamentos contrários ás regras de

conduta combinadas, quando aliciados pelos colegas a

fazê-lo

3 3 3 3

Disciplina:
remediacão

23. Reagir quando os alunos infringem as regras de

conduta combinadas para as aulas garantindo que sejam
verdadeiros na descricâo desse episôdios e explicacão das

suas causas

3 3 3 3

48. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que reconhecam as consequêndas da adopcão
desses comportamentos

3 3 2 3

61. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos

garantindo que não voltem a adoptar um comportamento
contrârio ås regras de conduta combinadas

3 3 3 3

28. Utilizar castigos que não interfiram negativamente com

o prazer ou gosto que os alunos têm pela actividade fisica
2 2 2 2

(1 = Sempre Fádl; 2 = A maior parte das vezes FÁCIL; 3 = A maior parte das vezes DIFlCIL; 4 = Sempre Difícil; X = Não me preocupo)

No âmbito da promogão da disciplina, Rosa manifestou mais dificuldade na

ginástica do que no andebol. No primeiro caso, essas dificuldades recaíram

sobre a garantia que os alunos respeitassem as regras na aula e conseguir

manter um clima de aula positivo no controlo dos comportamentos

inapropriados. Do início para o final desta actividade Rosa alterou o seu

sentimento de capacidade (no sentido positivo) relativamente â combinagão

das regras da aula com os alunos e ao reforgo dos comportamentos

apropriados. Foi em relagão a estas condigôes que Rosa reflectiu um

sentimento de capacidade mais elevado no andebol.

Nesta actividade, as alteragôes da percepgão de capacidade foram

negativas e situaram-se na garantia do respeito pelas regras na aula e na

manutengão de um clima de aula positivo durante o controlo da disciplina.

As únicas condigôes em que este sentimento se manteve constante ao

longo das diferentes actividades foram a recordagão das regras na aula (mais

677



ESTUDO D0S CAS0S

fácil); e a prevengão do aliciamento dos alunos entre si para se envolverem em

comportamentos inapropriados (mais difícil).

Em termos gerais, Rosa caracterizou-se por apresentar uma percepgão de

auto-eficácia específica muito variável em relagão âs diferentes componentes

de cada uma das quatro dimensôes de intervengão pedagôgica. As áreas

claramente mais difíceis situaram-se ao nível da avaliagão final,

acompanhamento das actividades de aprendizagem e da remediagão da

disciplina. As maiores variagôes aconteceram na instrugão (acompanhamento

e informagão inicial), no clima relacional (relagão alunos com as tarefas de

aprendizagem) e na disciplina (promogão), onde apresentou um sentimento

mais elevado de capacidade no ensino do andebol.

4.2.3 O Conhecimento Pedagôgico da Rosa: percepgão sobre as

suas práticas de ensino

4. 2.3. 1 TlPOLOGIA E VALOR DAS SlTUACOES CRITICAS

As características das situagôes críticas identificadas por Rosa nas aulas de

andebol e o seu valor são apresentadas no Quadro 125.

Durante esta unidade de ensino, identificou um total de 21 situagôes,

perfazendo uma média de 5 situagôes por aula. As situagôes identificadas

ocorreram maioritariamente no sistema de instrugão (52,4%) seguida das

situagôes ocorridas no âmbito da organizagão (38,1%) e duas ao nível da

gestão do sistema social (na promogão do clima de relagão dos alunos entre si

e aluno/matéria). Assinala-se também que não foi identificada nenhuma

situagão ao nível do sub-sistema do controlo da disciplina. Rosa elegeu uma

expressiva maioria de situagôes negativas (90,5%).

Nas situagôes de instrugão, os vários episôdios identificados foram

recolhidos sobretudo no âmbito das tarefas de acompanhamento das

actividades de aprendizagem e relacionaram-se com aspectos negativos do

controlo do empenhamento dos alunos e com a utilizagão do feedback

pedagôgico. Na área da informagão sobre as actividades de aprendizagem

foram identificadas apenas duas situagôes (uma positiva e uma negativa)

678



O CasodaRosa

relacionadas ambas com o controlo da atengão e compreensão da informagão

pelos alunos.

Quadro 125 - Frequência das situagôes críticas identifícadas por Rosa no ensino do andebol

INSTRUQÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Totai

Informacão sobre as actividades

de aprendizagem

Informacão - - -

Questionamento - - -

Controlo 1 (4,8%) 1 (4,8%) 2 (9,5%)

Geral - - -

Total Sub-sistema 1 (4,8%) 1 (4,8%) 2 (9,5%)

Acompanhamento das

actividades de aprendizagem

Feedback 2 (9,5%) 0 2 (9,5%)

Questionamento - - -

Controlo 7 (33,3%) 0 7 (33,3%)

Total Sub-sistema 9 (42,9%) 0 9 (42,9%)

Total Sistema Instrucão 10(47,6%) 1 (4,8%) 11 (52,4%)

ORGANIZAQÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Alunos Transigâo - - -

Inicio e Final de Aula - - -

Formacão de Grupos 2 (9,5%) 0 2 (9,5%)

Geral 3 (14,3%) 0 3 (14,3%)

Organizacão da Prática - - -

Total Sub-sistema 5 (23,8%) 0 5 (23,8%)

Espacos e Equipamentos Espaoos e Materiais 3 (14,3%) 0 3 (14,3%)

Total Sistema Organizacão 8 (38,1%) 0 8(38,1%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Relacão aluno/matéria

Significacão das Situacôes de

Aprendizagem

1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Construcão das expectativas

pessoais

- - -

Total Sub-sistema 1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Relacão alunos entre si

Relacão Interpessoal - - -

Relacão na Aprendizagem 0 1 (4,8%) 1 (4,8%)

Total Sub-sistema 0 1 (4,8%) 1 (4,8%)

Total Sistema 1 (4,8%) 1 (4,8%) 2 (9,5%)

TOTAL EPISÔDIOS ANALISADOS 19 (90,5%) 2 (9,5%) 21

No sistema de gestão/organizagão as situagôes identificadas foram todas

negativas e relacionaram-se sobretudo com a gestão dos alunos e com a

gestão dos espagos. No primeiro caso, envolveram a formagão de grupos e

aspectos não especificados da participagão dos alunos na organizagão.

O episôdio associado ao clima aluno/matéria relacionou-se com a promogão

do interesse e motivagão dos alunos pelas actividades e foi classificado como

negativo. Na relagão dos alunos entre si, a situagão identificada foi positiva e

relacionada com a promogão da cooperagão entre os alunos nas tarefas de

aprendizagem.

Em síntese, durante o ensino do andebol, esta professora traduziu uma

apreciagão do seu ensino essencialmente negativa, focada sobretudo no
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desenvolvimento dos sistemas de gestão e instrugão das aulas. Este perfil de

respostas corroborou a tendência negativa que Rosa já tinha manifestado no

seu sentimento de auto-eficácia específica, nomeadamente em relagão å

gestão dos espagos e equipamentos e ao acompanhamento da prática de

aprendizagem. Deve, no entanto, sublinhar-se que a disciplina, uma área em

que manifestou um sentimento de auto-eficácia bastante negativo, não

mobilizou a atengão de Rosa na apreciagão da sua prática de ensino.

Em relagão â unidade de ensino de ginástica, Rosa identificou um número

de situagôes idêntico ao andebol (21), embora as tenha repartido de forma

distinta pelos diferentes sistemas da aula (Quadro 126). Neste caso, apenas

28, 6% das situagôes foram assinaladas no âmbito do sistema de instrugão,

tendo sido maioritárias as que se incluíram na problemática da organizagão

(38,1%).

Outras duas diferengas registaram-se nesta actividade: o facto das

situagôes associadas å gestão do sistema social se terem incluído quase todas

no âmbito do sub-sistema de controlo da disciplina (28, 6%) e de apenas uma

ter sido assinalada no clima da aula.

Globalmente, Rosa voltou a demonstrar tendência para assinalar sobretudo

as situagôes mais problemáticas das suas aulas (90, 5%).

No âmbito do sistema de instrugão os episôdios registados foram quase

todos negativos e repartiram-se pela informagão inicial, já assinalada no

andebol; a avaliagão final e a restruturagão/organizagão das tarefas de

aprendizagem, assinaladas apenas na ginástica. No primeiro e segundo casos

foram mencionadas dificuldades associadas ao processo de comunicagão, e

no terceiro assinalados episôdios relacionados com dificuldades no tipo de

tarefas propostas ou alteradas durante as aulas. Outra diferenga que aqui se

observou em relagão ao andebol foi a ausência de situagôes relacionadas com

o acompanhamento das actividades.

Em relagão â organizagão, as situagôes identificadas foram todas negativas

e situadas no âmbito da gestão dos espagos e materiais, acentuando um

problema que Rosa já tinha indicado durante o ensino do andebol. Na
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dimensão do clima da aula a situagão assinalada foi positiva e relacionada com

a promogão da motivagão nas tarefas de aprendizagem.

Quadro 126 - Frequência das situagôes críticas identifícadas por Rosa no ensino da ginástica

INSTRUQÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Informacão sobre as actividades

de aprendĩzagem

Informacão 1 (4,8%) 1 (4,8%) 2 (9,5%)

Questionamento - - -

Controlo - - -

Geral - - -

Total Sub-sistema 1 (4,8%) 1 (4,8%) 2 (9,5%)

Avaliacão final das actividades

de aprendizagem

Informacão 1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Questionamento - - -

Controlo - - -

Geral - - -

Total Sub-sistema 1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Organizacão/
Restruturacão tarefas

Concepcão 2 (9,5%) 0 2 (9,5%)

Restruturacão 1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Total Sub-sistema 3 (14,3%) 0 3 (14,3%)

Total Sistema Instrucão 5 (23,8%) 1 (4,8%) 6 (28,6%)

ORGANIZAQÃO
Categorias

das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Alunos Transicão - - -

Inicio e Final de Aula 1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Formacâo de Grupos - - -

Geral - - -

Organizacão da Prática - - -

Total Sub-sistema 1 (4,8%) 0 1 (4,8%)

Espacos e Equipamentos Espacos e Materiais 7 (33,3%) 0 7 (33,3%)

Total Sistema Organizacão 8 (38,1%) 0 8(38,1%)

SOCIAL: CLIMA

Categorias
das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Relacão aluno/matéria

Significacão das Situaoôes de

Aprendizagem

0 1 (4,8%) 1 (4,8%)

Construcâo das expectativas

pessoais

- - -

Total Sub-sistema 0 1 (4,8%) 1 (4,8%)

Total Sistema 0 1 (4,8%) 1 (4,8%)

SOCIAL: DISCIPLINA

Categorias
Das Situacôes Críticas

Frequência Absoluta/(%)
Negativas Positivas Total

Promocão Construcão das Regras 2 (9,5%) 0 2 (9,5%)

Remediacão

Controlo do Desvio ås Regras 4(19,4%) 0 4 (19,4%)

Punicão - - -

Total Sub-sistema 4 (19,4%) 0 4 (19,4%)

Total Sistema 6 (28,6%) 0 6 (28,6%)

TOTAL EPISÔDIOS ANALISADOS 19 (90,5%) 2 (9,5%) 21

Finalmente, em relagão â disciplina foram apreciados como negativos dois

acontecimentos ligados å definigão das regras de funcionamento na aula, e

quatro ao controlo do comportamento inapropriado dos alunos.

O perfil de resultados obtidos nas duas unidades de ensino foram idênticos

em relagão â quantidade de situagôes identifícadas, â percentagem do valor

negativo dessas situagôes e å percentagem de problemas de organizagão

mencionados. As diferengas encontraram-se na menor quantidade e tipo de
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episodios de instrugão assinalados na ginástica, e no facto de aí terem sido

registados acontecimentos de indisciplina, indicando que o foco de

preocupagôes de Rosa no andebol se centrou sobretudo na instrugão, tendo-

se dirigido, na ginástica (a actividade mais fácil) para a gestão das rotinas de

manuseamento do material e para os episôdios de indisciplina.

4. 2. 3. 2 RazOes e ImplicacOes das SituacOes Críticas

As causas das situagôes críticas que Rosa indicou foram referidas,

sobretudo, pelo seu efeito negativo para a aula (Quadro 127).

Quadro 127 - Razôes aduzidas por Rosa para a classifícagão das situagôes críticas do andebol

Dimensão Categorias

Andebol (%) Ginástica (%)

Dificulta Facilita Total Dificulta Facilita Total

Aluno

Aptidåo 9,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0

Empenhamento 45,5 9,1 54,5 42,9 0,0 42,9

Motivacão 18,2 0,0 18,2 0,0 7,1 7,1
Total Aluno 72,7 9,1 81,8 42,9 7,1 50,0

Professor

Clima 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Disciplina 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 14,3

Instrucão 9,1 9,1 18,2 7,1 7,1 14,3

Organizacâo 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1
Total Professor 9,1 9,1 18,2 14,3 21,4 35,7

Contexto

Actividade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Condicôes física 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1

Turma 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 7,1
Total Contexto 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 14,3

Total Razôes 81,8 18,2 71,5 28,5

No andebol, as causas dificultosas representaram 81,8% das referências.

Entre estas, a grande maioria foi atribuída aos alunos (72,7%) e apenas uma

reduzida percentagem ao professor (9,1%). Em relagão ås situagôes positivas,

a responsabilidade entre ambos foram mais partilhadas, com 9,1 % das

referências para cada um.

Entre os factores mais reportados aos alunos, Rosa referiu-se ao seu

empenhamento (45,5%), depois å sua motivagão (18,5%) e, finalmente, å sua

aptidão.

As maiores preocupagôes de Rosa com o empenhamento dos alunos

recaíram sobre a falta de atengão e indisciplina que demonstravam nos

períodos de informagão e durante os momentos de organizagão. Neste último

caso, a professora referiu-se sobretudo ao cumprimento dos dispositivos
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organizativos utilizados na aula e ås suas consequências na realizagão das

tarefas da aula:

(...) a do aquecimento e depois a da transiqão, pronto, em relaqão ã transiqão, é a
mesma situaqão, não sabem ou ficam parados ou então fica muita gente na

mesma estaqão e isso também é prejudicial, mesmo em relaqão ao número de

repetiqôes e ao tempo de prática. Depois, em relaqão ao aquecimento, pronto, ãs
tantas perde-se a eficácia quase que do exercício, porque não há espaqo sequer
para realizarem os prôprios exercícios do aquecimento. (R, EEMAnd, 196-208)

Nas referências â motivagão dos alunos, Rosa mencionou alguns problemas

individuais com alunas relacionados com a sua fraca disposigão para as aulas,

como sucedeu neste episôdio da unidade de ensino do andebol:

Pronto, em relaqão â situaqão dojogo é o que eu dizia â bocado, ou realmente não

perceberam a s'rtuaqão, mas eu penso que fizemos vârios exercícios com a mesma

situaqâo que eu penso que é quase impossível elas não terem percebido a

s'rtuaqão do recuar e ir â linha. E tem a ver com a motivaqão delas para a

actividade. (R, EEMAnd, 833-840)

A cooperagão entre os alunos nas tarefas de aprendizagem foi a única

referência a causas positivas que realizou.

Em relagão ås razôes positivas e negativas associadas â sua intervengão,

esta professora referiu-se sobretudo â instrugão. A origem dos aspectos

negativos residiram nas dificuldades demonstradas no acompanhamento å

actividade dos alunos de forma a que pudesse corrigir oportunamente os seus

erros de aprendizagem e nas eventuais consequências que daí poderiam

resultar para a ordem da aula:

Parajâ porque, não estando a controlar o outro grupo, não consigo ver como é que
estâ a ser realizado o exercício, pronto, a forma como é realizado, os erros.

Depois, podem surgir situaqôes de comportamentos desvio e de indisciplina,
mesmo problemas de seguranqa, em que aquela bola vai para em cima de uma

cabeqa e tal. Pronto, penso que os maiores problemas serão esses. (R, EEMAnd,

732-740)

Desta forma Rosa sublinhava uma vez mais a sua preocupagão com a

disciplina e com o empenhamento na correcgão dos insucessos dos alunos.

Foi na clareza da informagão que Rosa encontrou o contributo positivo da

sua intervengão para as situagôes críticas.

Embora tenha mencionado menos factores dificultosos na referências ås

causas das situagôes identificadas na ginástica (71,2%), Rosa manteve nesta

actividade o enfoque sobre os motivos dos aspectos mais negativos das aulas.
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Entre os factores referidos, as categorias associadas aos alunos

continuaram a recolher a maioria das referências ås causas negativas (42,

9%), e as categorias do professor as indicagôes para as razôes positivas (21,4

%). Nesta unidade de ensino foram ainda referidas causas dificultosas

associadas ao contexto, atribuídas ao tempo reduzido das aulas e ao efectivo

da turma, tidos como obstáculos â realizagão dos seus programas de acgão.

0 empenhamento dos alunos foi a principal explicagão avangada por Ana

para justificar o insucesso das situagôes críticas, referindo, novamente, a sua

participagão na organizagão e a indisciplina passiva dos alunos:

Porque não é um comportamento adequado ã situaqão de aula. Porque prejudica,

se calhar, o clima de aula. Toda a gente em fila e quatro excelências ali a

"passearem-se na avenida". O comportamento do E foi uma chamada de atenqão,

aquelas coisas que a gente sabe. Penso que é em relaqão ao cumprimento de

regras, ao saber estar numa aula, penso que é mais isso (R, EEMG, 1613-1622).

Os aspectos positivos atribuídos aos alunos foram relacionados com a sua

motivagão para a aprendizagem.

Em relagão ao seu comportamento, Rosa voltou a realgar a importância da

instrugão como factor simultaneamente dificultoso e facilitador, referindo-se em

ambos os casos a características da informagão. Aos factores facilitadores

acrescentou a sua prestagão no domínio do controlo da disciplina da aula,

nomeadamente a adopgão de medidas preventivas que permitissem diminuir o

contacto dos alunos mais indisciplinados durante a aula:

As intervenqôes jâ eram tão repetitivas com aquele aluno que eu vi que isso não

resultava, então tive que utilizar outras estratégias. Foi colocá-lo ao pé de mim,

porque, â paríida, não iria ter os comportamentos, nem iría distrair aquele grupinho.
Realmente, para 'já, não funcionava bem aquilo, em termos de grupo e em termos

da s'rtuaqão de aquecimento, e como era aquele grupinho que se deslocava

sempre lá para trás, como eu, ã paríida, não tenho lugares definidos, aquele
grupinho deslocava-se todo lâ para trás, e eu decidi escolher o mais problemático
para vir para a frente para verse ... parajá, para separar o grupo e, depois, para o
aluno comeqar a realizar os exercícios pretendidos e não estar sempre a falar, que
era o habitual. (R, EEMG, 1536-1553)

No conjunto dos dois testemunhos, Rosa revelou um perfil atribucional

claramente externo para as situagôes negativas, responsabilizando os alunos

pelos insucessos nas aulas e atribuindo å sua intervengão a maioria das

causas positivas. Na suas apreciagôes, os aspectos mais focados foram o
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empenhamento dos alunos na organizagão da aula e os seus comportamentos

de instrugão.

Na perspectiva de Rosa, o impacto das situagôes críticas sobre a eficácia do

ensino traduziu-se de forma diferente nas duas actividades (Quadro128). No

caso do andebol, esse efeito foi predominantemente analisado a partir da

referência a prejuízos não especificados na aprendizagem dos alunos (57,

1%), como se ilustra na seguinte passagem:

Depois a outra tem a ver com ... além da eficiência do exercício, podem surgir
situaqôes de falta de seguranqa e situaqôes de indisciplina, a paríir daí podem
surgir situaqôes de indisciplina que poderiam prejudicar a aprendizagem. (R,
EEMAnd, 215-221)

As suas preocupagôes com a mestria da prática, a ordem e seguranga da

actividade na aula, que já tínhamos observado noutras ocasiôes do seu

discurso, voltaram aqui a ser referidas como factores determinantes da eficácia

do ensino.

Os restantes assuntos que Rosa analisou nesta unidade de ensino

referiram-se a consequências nos domínios da motivagão dos alunos e da

qualidade e quantidade da prática de aprendizagem. Nestes dois últimos

casos, sublinhou a possibilidade de realizarem uma prática adequada e a

importância de garantir um elevado tempo de prática:

Quadro 128 - Percepgão de Rosa sobre as Implicagôcs das situagôes críticas para a eficácia do

ensino

Categorias Andebol (%) Ginástica (%)

APZ Consciente 0,0 0,0

APZ em Geral 57,1 28,6

Cooperacão 0,0 0,0

Motivacão 14,3 14,3

Qualidade Prática 14,3 14,3

Quantidade Prática 14,3 42,9

As consequências das situagôes de ensino seleccionadas na unidade da

ginástica foram referidas âs mesma categorias, mas com intensidades

diferentes. Neste caso, Rosa foi menos genérica nas suas referências aos

efeitos das situagôes sobre a aprendizagem (28,6%), valorizando sobretudo as

implicagôes ao nível da quantidade de prática:

Condiciona em termos de perca de tempo de prática. Penso que é o mais

essencial.fR, EEMGin, 146-148)

685



ESTUDO DOS CASOS

A intensidade de preocupagôes classificadas em cada uma das restantes

categorias foi semelhante âquela que tinha manifestado no ensino do andebol.

A promogão do tempo de prática nas tarefas e a correcgão na execugão das

mesmas continuaram assim a constituir critérios importantes de apreciagão

das repercussôes das situagôes sobre a eficácia no ensino.

No conjunto dos testemunhos das duas unidades de ensino, Rosa

demonstrou reter uma imagem da eficácia do ensino associada a efeitos gerais

na aprendizagem ou aos aspectos quantitativos da actividade prática.

4. 2. 3.3 Frequência e Circunstâncias das SituaqOes CrIticas Identificadas

O Quadro 129 sintetiza a frequência com que Rosa sinalizou a ocorrência

das situagôes críticas. Como pode observar-se as situagôes assinaladas na

actividade do andebol foram percepcionadas com um nível de frequência mais

elevada que as registadas na unidade de ensino da ginástica.

Quadro 129 - Percepgão de Rosa sobre a frequência e dependência contextual das situagôes
críticas

Dimensôes Categorias Andebol (%) Ginástica(%)

Frequência

Frequente/Muito frequente 75,0 57,1

Nada/Pouco frequente 12,5 28,6

Não sabe/Não responde 12,5 14,3

Dependência contexto Sem Referência 25,0 50,0

Específica 75,0 50,0

Estas diferengas estendem-se igualmente ao nível de especificidade das

situagôes. No ensino do andebol, as situagôes revelaram-se mais específicas

do que no ensino da ginástica. No primeiro caso Rosa não se pronunciou

espontaneamente sobre a especificidade da ocorrência de um quarto das

situagôes; no segundo, isso aconteceu em relagão a metade dos episôdios.

Quando foi instada a pronunciar-se sobre o assunto, Rosa indicou que as

circunstâncias mais influentes na variagão da frequência das situagôes críticas

eram aquelas que se sintetizam no Quadro 130.

Como se pode observar, o aspecto mais comum entre os perfis de resposta

nas duas unidades de ensino foi a referência preponderante âs características

dos alunos, que assumiu percentagens å volta dos 45%. Em ambos os casos,

as referências produzidas por Rosa foram muito semelhantes, focando o nível
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motivacional dos alunos para a actividade, a indisciplina de alguns ou da turma

em geral e a conduta prôpria dos alunos de diferentes anos de escolaridade.

Na argumentagão referente â motivagão dos alunos, Rosa voltou a referir o

caso particular do grupo feminino da turma, onde observava uma resistência

passiva sistemática ao envolvimento na actividade, um efeito particularmente

acentuado no andebol. Foi também nesta actividade que mais mencionou o

nível de cooperagão dos alunos nas tarefas organizativas da aula.

Quadro 130 - Percepgão de Rosa sobre as circunstâncias de ocorrência das situagôes críticas

Categorias Andebol (%) Ginástica (%)
Aluno 47,1 44,0

Professor 5,9 20,0

Envolvimento 11,8 0,0

Matéria/Conteúdo 5,9 8,0

Geral 29,4 28,0

A alusão â variabilidade introduzida pela matéria e conteúdo foi também

realizada em ambas actividades, embora com mais preponderância no caso da

ginástica. No seu testemunho destacou o facto de a estrutura intrínseca da

actividade proporcionar diferentes tempos de prática na aula, aludindo

concretamente ao facto do andebol ser mais favorável que a ginástica neste

aspecto. Referiu-se também ås diferentes exigências que as actividades

colocavam em termos da gestão dos equipamentos.

A capacidade de intervengão da professora na aula -

categoria menos

expressiva
- foi associada em ambas as actividades a assuntos ligados å

organizagão e â instrugão, e ao seu conhecimento de pedagôgico dos

conteúdos.

A mengão aos efeitos do envolvimento aconteceu apenas no andebol. Sob

esta temática, Rosa mencionou a importância dos espagos lectivos,

nomeadamente: no impacto que as aulas decorrentes em espagos ao ar livre

tinham sobre o nível de concentragão dos alunos; o tempo das aulas,

considerando que um tempo lectivo era insuficiente para a realizagão dos seus

programas de acgão; e as circunstâncias do trabalho académico dos alunos,

nomeadamente a natureza da actividade lectiva desenvolvida na disciplina que

antecedia a aula de educagão física.
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Em ambas as actividades, esta professora considerou que cerca de um

tergo das situagôes eram comuns â generalidade das circunstâncias de ensino.

Na sua apreciagão, Rosa reafirmou a sua convicgão de que era na

dependência da disposigão dos alunos para as aulas, mais do que na sua

capacidade de ensino, que colocava a ocorrência das situagôes críticas da

aula, ou seja a qualidade do trabalho realizado.

4.2.3.4 modos e fundamentos de intervencão preconizados para

Encararas SituacOes CrIticas

O conjunto das referências que Rosa fez å forma como costumava intervir

para enfrentar as situagôes críticas que identificou durante a unidade de ensino

do andebol estão sintetizadas no Quadro 131.

Quadro 131 - Modos de intervengão habituais utilizados porRosa

para encarar as situagôes críticas do ensino do andebol

RELACÃO COM EFICÁCIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINClPIOS

Instrucão 0 0,0 0 0,0

Organizacão 0 0,0 0 0,0

Clima 0 0,0 1 2,2

Disciplina 0 0,0 0 0,0

Total Princípios

0 0,0 1 2,2

1 (2,2%)

P

R

0

c

E

D

I

M

E

N

T

0

s

Instrugão Alternativo 3 6,7 0 0,0

Unico 8 17,7 7 15,9

Organizacão Altemativo 0 0,0 0 0,0
Unico 5 11,1 5 11,1

Clima Alternativo 0 0,0 0 0,0
Unico 0 0,0 2 4,5

Disciplina Alternativo 1 2,2 2 4,5
Unico 5 11,1 6 13,6

Total

Procedimentos

Alternativo 4 8,9 2 4,4

Unico 18 40,0 20 44,4

Alternativo+Único 22 48,9 22 48,9

Total 27 (73,0%)

Total Referências

22 48,9 23 51,1

45

No seu testemunho sobre esta temática, Rosa fundamentou poucas vezes

os modos de intervengão referidos (em 2,2 % dos casos), apresentando-os

quase sempre numa perspectiva instrumental (procedimentos de ensino) sob a

forma de modos únicos (ou isolados) de intervengão (84,4% das indicagôes).

Mais de metade das suas prioridades de intervengão pedagôgica revelaram-se

predominantemente não familiarizadas com as indicagôes da investigagão
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sobre as condigôes mais associadas ao sucesso do ensino (51,1% das

referências).

O conteúdo das suas declaragôes constituí-se predominantemente pela

mengão a acgôes relacionadas com a dimensão instrugão (40, 3%), disciplina

(31 ,4%) e organizagão (22,2%).

Na área instrugão, Rosa revelou um conhecimento não reflexivo, e com um

nível baixo de flexibilidade, envolvendo um maior número de referências a

procedimentos relacionados com o conceito de qualidade do ensino (24,4%).

Na dimensão do controlo da disciplina, o seu conhecimento também não

reflectiu os fundamentos dos modos de acgão referidos, focando-se

maioritariamente em procedimentos isolados (24,7%). Ao contrário da

instrugão, nesta área de conhecimento, o seu conteúdo revelou-se

maioritariamente não relacionado com as referências da investigagão sobre a

eficácia do ensino.

No caso da organizagão, o conhecimento reflectido cingiu-se å referência a

modos únicos de intervengão e repartiu-se equitativamente por referências

familiares e não familiares å nogão de qualidade de ensino. Sendo o único

caso em que Rosa se referiu a um princípio de intervengão pedagôgica, foi no

clima relacional que os modos de ensino aludidos por Rosa foram mais

escassos e menos integradores das indicagôes sobre o sucesso do ensino.

Observando agora o testemunho desta professora em relagão â unidade

temática da ginástica, constatamos algumas diferengas, mas sobretudo

similitudes com o discurso que produziu durante a unidade de ensino anterior

(Quadro 132).

A primeira diferenga situou-se no número total de referências realizadas,

que foi menos de metade do valor registado no ensino do andebol (22). O facto

de nesta actividade o seu conhecimento se revelar maioritariamente

relacionado com as indicagôes da qualidade do ensino (68,2% das referências)

constituiu a segunda diferenga em relagão ao andebol. Não obstante, o seu

pensamento continuou a revelar-se maioritariamente não reflexivo (95,5%) e

predominantemente não flexível (81,8%).
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Apreciando os resultados em relagão âs diferentes dimensôes de

intervengão pedagôgica, observamos que, tal como na unidade de ensino do

andebol, a maioria dos modos de intervengão foram sugeridos na instrugão

(45,6%), prevalecendo um conhecimento não flexível e menos relacionado

com a promogão das condigôes de um ensino eficaz.

Quadro 132 - Modos de intervengão habituais utilizados por Rosa para encarar as

situagôes críticas do ensino da ginástica

RELAQÃO COM EFICÁCIA NO ENSINO

SISTEMAS

Relacionado Não Relacionado

F. Absol. % F. Absol. %

PRINCfPIOS

Instrucão 1 4,6 0 0,0

Organizacão 0 0,0 0 0,0

Clima 0 0,0 0 0,0

Disciplina 0 0,0 0 0,0

Total Princípios

1 4,6 0 0,0

1 (4,6%)
P

R

0

C

E

D

I

M

E

N

T

0

s

Instrucão

Alternativo 1 4,6 1 4,6

Unico 3 13,6 4 18,2

Organizagão

Alternativo 1 4,6 0 0,0

Unico 7 31,8 0 0,0

Clima

Alternativo 0 0,0 0 0,0

Unico 2 9,1 1 4,6

Disciplina

Alternativo 0 0,0 0 0,0

Unico 0 0,0 1 4,6

Total

Procedimentos

Alternativo 2 9,1 1 4,6

Unico 12 54,5 6 27,3

Alternativo+Unico 14 63,6 7 31,8

Total 21 (95,5%)

Total Referências

15(68,2%) I 7(31,8%)

22

As acgôes no domínio da organizagão foram outra preocupagão

predominante no discurso de Rosa (36,4%). Em relagão a estas acgôes o seu

conhecimento revelou-se bastante relacionado com as indicagôes da qualidade

do ensino, apesar de se ter manifestado, quase integralmente, sob a forma de

procedimentos únicos.

As referências aos modos de promogão do clima da aula também foram

realizados como procedimentos únicos, embora tenham manifestado maior

afinidade com as indicagôes da qualidade do ensino do que no caso do

andebol. Finalmente, e ao contrário do testemunho que Rosa assumiu no

andebol, o controlo da disciplina revelou-se aqui como a área de menor

ênfase, continuando, no entanto, a apresentar-se de uma forma não familiar ås

indicagôes sobre o sucesso do ensino.
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Sintetizando os aspectos comuns aos testemunhos nas duas actividades,

observamos que Rosa denunciou um conhecimento pedagôgico

maioritariamente instrumental e não flexível, sem preocupagôes reflexivas e,

frequentemente, não relacionado com as condigôes da qualidade do ensino.

Quanto ao conteúdo do conhecimento manifesto, os modos de intervengão na

instrugão estiveram sempre entre os mais citados. As diferengas observadas

nas duas actividades, verificaram-se quanto ao número de referências

realizadas em termos gerais e em relagão aos modos de intervengão no

controlo da disciplina (inferior na ginástica).

Na apreciagão dos resultados das suas acgôes (Quadro 1 33), Rosa revelou

um sentimento hesitante, dividindo-se entre um balango positivo e negativo dos

efeitos da sua intervengão nas situagôes críticas. No caso do Andebol, esta

percepgão sô foi mais positiva na dimensão de intervengão pedagôgica de

instrugão. Nas duas áreas, a percentagem de referências positivas e negativas

foi idêntica.

Quadro 133 - Percepgâo sobre o resultado habitual da utilizagão dos modos de intervengão
indicados

Andebol (%) Ginástica(%)
Negativo Positivo Total Negativo Positivo Total

Clima 10,0 10,0 20,0 0,0 0,0 0,0

Instrucão 10,0 30,0 40,0 7,1 28,6 35,7

Organizagão 20,0 20,0 40,0 7,1 14,3 21,4

Disciplina 0,0 0,0 0,0 35,7 7,1 35,7

Total 40,0 60,0 50,0 50,0

Foi na actividade que melhor dominava que a avaliagão de Rosa foi mais

negativa, reflectindo a ideia de que o conhecimento que utilizava para controlar

a disciplina nas aulas não se revelava eficaz. Nesta actividade, a professora

apreciou positivamente o seu conhecimento no âmbito da instrugão e

organizagão. O facto de alguns dos procedimentos utilizados não serem

congruentes com o conceito de qualidade do ensino pode justificar o seu

elevado sentimento de insucesso.
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4.2.4 Qualidade do Ensino de Rosa

4.2.4.1 Gestão dos Sistemas de Instrucão e Gestão E OPORTUNIDADES DE

Aprendizagem

Os resultados da observagão das características de gestão dos sistemas de

instrugão e organizagão nas unidades de ensino de andebol e ginástica são

sintetizados no Quadro 134.

A apreciagão dos valores do tempo despendido na aula, permitiu-nos

verificar algumas semelhangas e, sobretudo, diferengas entre as actividades.

Uma primeira distingão foi observada em relagão ao tempo útil das aulas,

favorável â unidade de ensino de andebol (96,6%). Este facto ficou a dever-se,

não apenas ao maior aproveitamento do tempo programa, mas também å

circunstância de, numa das quatro aulas do andebol, Rosa ter terminado a

sessão para além dos cinquenta minutos de aula previstos (R, NC, And4).

Como se pode observar foi no andebol que Rosa alcangou médias mais

elevadas de percentagem de tempo nos episôdios de instrugão e respectivos

sub-sistemas. A proporgão de tempo dedicado âs tarefas de instrugão foi

ligeiramente superior, com uma diferenga de 5% em relagão å ginástica. Entre

os diferentes sub-sistemas, a maior quantidade de tempo foi despendida na

prática de aprendizagem, com um valor bastante superior no andebol (uma

diferenga de 13%); depois, na informagão inicial, com mais tempo consagrado

na ginástica (cerca do dobro); e, finalmente, na avaliagão, uma tarefa pouco

utilizada por Rosa nas duas unidades de ensino.

No âmbito da informagão inicial, os indicadores de qualidade foram mais

positivos nas aulas de ginástica. Nesta unidade de ensino, Rosa utilizou um

dispositivo de organizagão dos alunos mais favorável â comunicagão, uma

informagão bastante mais explícita e apoiada na demonstragão, o que terá

justificado que os alunos revelassem um nível mais elevado de percentagem

de tempo na tarefa. A partir dos registos das notas de campo pudemos

assinalar que nas aulas de andebol Rosa tinha sido mais econámica, mas

também mais genérica no tipo de informagão proporcionada aos alunos,

cingindo-a a indicagôes sobre os elementos de organizagão e condigôes de
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realizagão das tarefas, sem indicar os aspectos críticos da sua realizagão (R,

NC, And1, 2), contrastando com a ginástica, onde esta preocupagão esteve

várias vezes presente, acompanhada pela utilizagão da modelagão (R, NC, G1,

2, 4). No andebol também se observaram várias interrupgôes desta tarefa

motivadas pela necessidade de recondugão da atengão dos alunos, controlo

dos comportamentos inapropriados, ou pelos atrasos dos alunos (R, NC,

And 1,3,4). Esta tarefa também se caracterizou por uma presenga muito

reduzida de responsabilizagão (nula no caso da ginástica).

Quanto aos momentos de prática da aula, as diferengas registaram-se em

relagão aos contextos organizativos, sistema de responsabilizagão utilizados e

ao nível de congruência da actividade dos alunos com as tarefas de

aprendizagem. A organizagão sob a forma de jogo foi mais utilizada no

andebol, podendo observar-se que, em média, cerca de metade do tempo de

prática foi desenvolvido nestas condigôes. As aulas de ginástica diferenciaram-

se por assumirem valores mais elevados nos contextos organizativos

grupo/tarefa, massivo alternado e massivo simultâneo, sendo que esta última

categoria apenas foi observada nesta unidade de ensino.

Na ginástica foi registada uma maior utilizagão do feedback pedagôgico,

enquanto que no andebol foram superiores os períodos de prática com

supervisão por observagão. O tipo de feedback pedagôgico utilizado por Rosa

para acompanhar a actividade dos alunos foi sobretudo do tipo avaliativo

simples e prescritivo (R, NC, And1,2,3,4; G1,3,4). Em várias circunstâncias

observámos que o valor deste tipo de reacgão era focado nos erros ou

dificuldades dos alunos (R, NC, And2,4, G4). Não obstante, durante vários

momentos da prática dos alunos, as intervengôes de Rosa mencionavam

sobretudo aspectos organizativos e disciplinares (R, NC, And1, 2, 3, 4; G3).

Nas aulas de ambas as unidades de ensino verificou-se que cerca de um

quarto do tempo de prática dos alunos decorreu com ausência de supervisão.
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Quadro 134 - Ensino de Rosa : Características da

Categorias de Observacão Min

Tempo Util 88,3

Tempo Total Instrucão 58,9

Tempo Informacão 5,4

Tempo Informacão Tarefas Cognitivas ,0

Tempo Informacão Tarefas Motoras 100,0

Tempo Informacão Explícita ,0

Tempo Informacåo Parcialmente Explícita ,0

Tempo Informacâo Implícita ,0

Tempo Informacão com Disposicão Favorável ,0

Tempo Informacão com Disposicão Limitativa ,0

Tempo Informacão Verbal ,0

Tempo Informacão Demonstracão ,0

Tempo Informacão Outros Meios ,0

Tempo Informacão Responsabilizacão ,0

Tempo Informacão Sem Responsabilizacão ,0

Tempo na Tarefa Informacão 50,0

Tempo Fora da Tarefa Informacão 11,8

Tempo Prática 50,8

Tempo Prática Motora 100,0

Tempo Prática Cognitiva ,0

Tempo Prática Contexto Jogo ,0

Tempo Prática Massivo Simultâneo ,0

Tempo Prática Contexto Massivo Alternado ,0

Tempo Prática Contexto Grupo ou Tarefa ,0

Tempo Prática Contexto Áreas ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por Avaliacão ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por Coaccão ,0

Tempo Prática Responsabilizacão por FB 37,5

Tempo Prática Responsabilizacão por

observacão

,0

Tempo Prática Sem Responsabilizacâo ,0

Tempo na Tarefa em Prática 16,4

Tempo Modificacâo Fácil Prática 1,0

Tempo Modificacão Difícil Prática ,0

Tempo Fora da Tarefa em Prática 24,4

Tempo Espera em Prática 23,0

Tempo Deslocamento de Prática ,0

Tempo Avaliacão Final ,0

Tempo Avaliacão Final Explícita ,0

Tempo Avaliacão Final Parcialmente Explícita ,0

Tempo Avaliacâo Final Implícita 100,0

Tempo Avaliacão Final Responsabilizacâo ,0

Tempo Avaliacão Final Sem Responsabilizacão 100,0

Tempo na Tarefa em Avaliacão Final 52,6

Tempo Fora da Tarefa em Avaliacão Final 47,4

Tempo Organizacão 12,5

Tempo Manipulacão do Material ,0

Tempo Manipulacão do Material por Professor 25,0

Tempo Manipulacâo do Material por Alunos 50,0

Tempo na Tarefa em Manipulacão do Material 61,9

Tempo Fora da Tarefa em Manipulacão do

Material

8,0

Tempo Formacåo de Grupos ,0

Tempo Formacão de Grupos por Professor 100,

Tempo Formacão de Grupos por Alunos ,0

Tempo na Tarefa em Formacão de Grupos 60,6

Tempo Fora da Tarefa em Formacão de Grupos ,0

Tempo Transicâo 5,4

Tempo na Tarefa em Transicâo 58,3

Tempo Fora da Tarefa em Transicão 8,0

Tempo Outros ,0

gestão dos sistemasde instrugão
e organizagão

Andebol (%) Ginástica(%)

Max Média DP Min Max Média DP

107,2 96,6 8,5 79,9 93,2 85,4 5,6

74,8 67,8 6,8 58,1 72,5 62,8 6,8

8,4 7,1 1,4 13,1 15,5 14,3 1,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

100,0 25,0 50,0 ,0 100,0 44,6 42,2

100,0 25,0 50,0 ,0 100,0 25,0 50,0

100,0 50,0 57,7 ,0 71,4 30,4 36,1

100,0 58,3 50,0 50,0 100,0 87,5 25,0

100,0 41,7 50,0 ,0 50,0 12,5 25,0

100,0 50,0 57,7 ,0 50,0 16,1 23,6

100,0 50,0 57,7 50,0 100,0 83,9 23,6

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

100,0 25,0 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0

100,0 75.0 50,0 100,0 100,0 100,0 ,0

88,2 70,8 20,2 71,4 97,3 83,6 10,6

50,0 29,2 20,2 2,7 28,6 16,4 10,6

64,2 59,1 5,8 40,2 56,1 46,1 7,1

100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

100,0 46,8 41,8 ,0 ,0 ,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0 100,0 25,0 50,0

66,7 16,7 33,3 ,0 100,0 25,0 50,0

100,0 36,5 47,6 ,0 100,0 50,0 57,7

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

75,0 56,3 17,5 25,0 100,0 72,9 35,6

33,3 18,4 14,3 ,0 ,0 ,0 ,0

62,5 25,2 30,8 ,0 75,0 27,1 35,6

28,4 21,5 5,5 2,8 16,7 9,9 6,6

8,9 3,5 3,7 4,2 23,8 13,3 8,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

50,9 37,9 11,5 10,9 28,3 20,0 9,3

54,2 34,1 14,5 39,6 60,7 51,5 9,9

6,7 3,0 2,9 1,0 9,3 4,8 3,4

6,5 1,6 3,2 1,1 3,3 2,3 1.1

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0

100,0 100,0 ,0 100,0 100,0 100,0 ,0

52,6 52,6 ,0 75,0 100,0 91,0 11,9

47,7 47,7 ,0 ,0 25,0 9,0 11,9

26,6 20,3 6,5 13,5 27,5 20,2 5,7

8,6 4,2 4,9 6,3 18,5 12,6 5,0

50,0 37,5 17,7 ,0 33,3 8,3 16,7

75,0 62,5 17,7 66,7 100,0 91,7 16,7

92,0 77,0 21,3 54,5 79,3 67,0 11,3

38,1 23,0 21,3 20,7 45,5 33,0 11,3

12,9 4,3 5,8 ,0 5,0 1,2 2,5
100 100, ,0 100,0 100,0 100,0 ,0
,0 ,0 ,0 0 0 0 0

100 86,9 22,7 100,0 100,0 100,0 ,0
39,4 13,1 22,7 0 0 0 0

15,8 11,8 4,5 2,3 9,0 6,3 3.0
92,0 68,1 16,1 64,7 100,0 90,1 17,1
41,7 31,9 16,1 ,0 34,8 9,9 17.1

20,1 11,9 8,5 .0 23,9 17,0 11,4
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Esta situagão pode ser relacionada com a circunstância de, frequentemente,

Rosa se ter restringido ao acompanhamento de um grupo particular de alunos,

sem que controlasse a actividade desenvolvida pelo resto da turma (R, NC,

G2,3; And3,4). A este propôsito pudemos presenciar, em ambas as

actividades, situagôes em que os alunos abandonaram o espago lectivo ou não

realizaram qualquer tarefa durante períodos substantivos de tempo, sem que

Rosa tivesse dado conta disso (NC, G1, 2; And2,3).

Associadas a estas características da intervengão de Rosa, foram

observadas diferengas na cooperagão dos alunos nas tarefas práticas das

duas unidades de ensino: porgôes mais elevadas de tempo na tarefa e fora da

tarefa no andebol; e um tempo de facilitagão da tarefa e em espera, superior

na ginástica. Somando os dois tempos de actividade congruente nesta última

actividade -

tempo na tarefa e tempo em modificagão da tarefa para mais fácil

- observamos que este valor é superior ao que se observou no andebol.

Os comportamentos fora da tarefa no andebol relacionaram-se sobretudo

com a utilizagão despropositada do material e com o abandono da actividade

(R, NC, And1,2,3), situagôes em que os alunos manifestaram elevada

persistência (R, NC, And2,3). O tempo de espera mais elevado na ginástica

decorreu do facto de Rosa ter utilizado uma estrutura organizativa por percurso

ou por estagôes (sem rentabilizar todo o material disponível), o que motivou

que os alunos tivessem que ficar a aguardar durante períodos, por vezes muito

longos, a sua vez de realizar as tarefas (R, NC, Gin1 , 2, 3).

Em ambos casos, quando foi utilizada a avaliagão final, esta revelou-se

muito curta, com uma informagão implícita e sem responsabilizagão. Neste

contexto, os alunos revelaram um nível de congruência inferior no andebol.

Durante estes períodos, Rosa aproveitava sobretudo para realizar uma

apreciagão geral sobre os problemas organizativos e disciplinares ocorridos

durante as aulas (R, NC, G2, 3; And2).

Nos resultados do Quadro 134, verificamos que o tempo consagrado a

outras actividades foi superior na ginástica (cerca de 5 % mais). Este facto

pode ser relacionado com o nível de comportamentos inapropriados e as

reacgôes sistemáticas empreendidas para o seu controlo que pudemos
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observar durante os períodos de aquecimento na ginástica (R, NC, G1.2.4),

circunstância que não tivemos ocasião de registar nas aulas de andebol.

Durante esta unidade de ensino, embora os alunos se encontrassem várias

vezes fora desta tarefa, sobretudo em situagôes de ausência de supervisão (R,

NC, And1,4), Rosa assumiu menos reacgôes de controlo desses

comportamentos e aqueles aderiram mais ao tipo de actividades propostas (R,

NC, And1,4).

A percentagem média do tempo despendido nas tarefas de organizagão foi

coincidente no ensino das duas actividades (cerca de 20%).

A gestão da rotina de manipulagão dos materiais implicou um maior

dispêndio de tempo e o recurso a um maior protagonismo dos alunos durante

as aulas de ginástica. No andebol, esta responsabilidade foi assumida mais

vezes por Rosa, observando-se também aí uma maior cooperagão dos alunos

com a tarefa. Em ambas as unidades observámos que os alunos eram

recrutados para esta tarefa å medida que chegavam å aula (R, NC, And2, G2),

ou sem que houvesse uma responsabilizagão individual clara (R, NC, G1,3,4).

A formagão dos grupos foi assegurada pela professora em ambas as

actividades recorrendo â utilizagão de grupos formados em aulas anteriores (R,

NC, And1, 2, 4; G1). Rosa procurou repartir os alunos mais problemáticos

pelos grupos que formou (R, NC, G1). Nesta tarefa observou-se um efeito de

maior cooperagão dos alunos nas aulas de ginástica.

Em relagão â rotina de transigão, Rosa obteve uma maior eficácia nas aulas

de ginástica. Observámos que durante as aulas de andebol, os alunos se

dispersavam mais ou reagiam mais demoradamente nestes períodos da aula

(R, NC, And1,2, 3, 4).

As diferengas encontradas pela observagão das aulas nas duas unidades de

ensino em relagão aos sistemas de instrugão e organizagão, indicam que a

qualidade da intervengão de Rosa foi maior na ginástica, quer em termos da

presenga mais frequente da qualidade das condigôes de ensino, quer do seu

impacto sobre os alunos.

696



O CasodaRosa

4. 2. 4. 2 Gestão do Sistema Social dosAlunos

Os resultados da intervengão de Rosa sobre o sistema social da turma

(Quadro 135) mostram que a maioria das condigôes analisadas não estiveram

ou estiveram pouco presentes nas aulas observadas nas duas unidades de

ensino.

Em relagão ao controlo da disciplina, a única situagão que se manifestou

com uma frequência mais elevada foi a utilizagão de castigos para o controlo

do comportamento inapropriado, envolvendo actividade física. Através dos

registos das notas de campo pudemos constatar que Rosa castigou os alunos

com a execugão de extensôes de bragos no solo (R, NC, And1,2,3,4); corrida

contínua å volta do ginásio ou repetigão da mesma tarefa até ao final da aula

(R, NC, G3); ou com a modelagão das tarefas para os colegas (R, NC, G4).

Esta foi uma característica mais presente nas aulas de andebol.

Foi também possível verificar que, muitas vezes, Rosa não dava conta ou

não reagia aos comportamentos inapropriados (R, NC, And1,2,3; G1.2.3), ou

intervinha chamando sistematicamente a atengão dos alunos ou ameagando

os alunos (R, NC, G1,2,3,4; And1,2) sem que, nalguns casos, conseguisse

remediar os comportamentos inapropriados (R, NC, And4).

Nas duas actividades identificaram-se iniciativas de controlo antecipado do

comportamento dos alunos mais indisciplinados. Pudemos observar, por

exemplo, a separagão dos alunos mais problemáticos por grupos de trabalho

distintos (medida já referenciada) e a sua colocagão em locais do espago

lectivo sob controlo directo da professora (R, NC, G2, And1,3).

Desta forma Rosa revelou não privilegiar a utilizagão de estratégias eficazes

de prevengão e remediagão da indisciplina.

Em relagão â sua intervengão no domínio da gestão do clima de aula

verificou-se uma maior presenga das condigôes de sucesso do ensino e

também maiores diferengas entre as duas actividades.

Entre as condigôes mais presentes nas aulas das duas unidades de ensino

(ainda que com uma ocorrência variável) encontramos o acompanhamento

preferencial dado âs tarefas mais complexas da aula, a manifestagão de
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expectativas positivas sobre a aprendizagem dos alunos, a utilizagão do nome

dos alunos e a organizagão da aula com diferentes tipos de actividades

simultâneas.

Quadro 135 - Ensino de Rosa : Características da gestão do sistema social dos alunos

CONTROLO DA DISCIPLINA Andebol (%) Ginástica(%)

1 2 3 4 X 1 2 3 4 X

Explicita as regras de conduta na aula 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando explicita as regras de conduta na aula,

solicita e comenta a opinião dos alunos sobre as

mesmas

0,0 0,0 100,0 25,0 0,0 75,0

Utilíza formas de evocacâo (verbais ou escritas) das

reqras de conduta na aula

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados referindo

as regras de conduta da aula que foram

desrespeitadas

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Reage aos comportamentos inapropriados
mantendo o ambiente positivo na aula

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Realca os comportamentos apropriados dos alunos 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Controla a participacão na aula dos alunos com

comportamentos inapropriados

75,0 25,0 75,0 25,0 0,0

Reforca os comportamentos apropriados, quando
ocorre um comportamento inapropriado

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos

inapropriados que assumiram e as razôes dos

mesmos

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando reage aos comportamentos inapropriados

explicita o seu prejuízo para a actividade da aula
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Reage de forma consequente aos comportamentos

inapropriados
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Castiga dos alunos que revelam comportamentos

inapropriados
75,0 25,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Promove castigos que utilizam caracteristicas das

actividades fisicas como factores de punicâo

0,0 100,0 0,0 25,0 0,0 75,0

CLIMA 1 2 3 4 x 1 2 3 4 x

Na apresentacão das actividades de aprendizagem,
refere a sua utilidade para os alunos

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Na apresentacão e avaliacåo das actividades solicita

a opinião dos alunos sobre a aula
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Durante a pratica de aprendizagem, acompanha as

tarefas de maior complexidade

25,0 50,0 25,0 50,0 25,0 25,0

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os

alunos com maior dificuldade
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Realca o esforco de aprendizagem dos alunos 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Realca os sucessos de aprendizagem dos alunos 100,0 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0
Solidta os alunos a apreciarem os seus sucessos de

aprendizagem
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Solidta apreciacôes positivas dos alunos entre si 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
interage com os alunos a propôsito dos sentimentos

que estes revelam sobre a aula
100,0 0,0 0,0 75,0 0,0 25,0

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0 100,0
Intervém individualmente com os alunos acerca da

sua participacão na aula
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Quando intervém com os alunos acerca da sua

partidpacão na aula, revela expectativas positivas
50,0 0,0 50,0 25,0 0,0 75,0

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
Reage da mesma fonma a comportamentos

inapropriados semelhantes
50,0 50,0 0,0 75,0 25,0 0,0

Durante a aula, interage com os alunos sobre

assuntos pessoais
100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0.0

Durante a aula, expressa sentimentos positivos
acerca dos conteúdos de aprendizagem

100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando
interage com os alunos

100,0 0,0 0,0 25,0 75,0 0,0

Sim Não Sim Não
Organiza a aula com diferentes tipos de actividades

simultaneamente
75,0 25,0 50,0 50,0

Durante a aula. interage com a maioria dos alunos

da turma
0,0 100.0 75,0 25,0

(1/2 -

Nunca/Algumas Vezes; 3/4 = Muitas Vezes/Sempre; X = Não se Justifica)
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As aulas das duas actividades diferenciaram-se sobretudo pelo facto de

algumas condigôes terem estado mais presentes numa delas. Assim,

observamos que nas aulas de ginástica Rosa manifestou maior preocupagão

em realgar os sucessos de aprendizagem dos alunos, em utilizar um discurso

mais substantivo nas interacgôes que produzia, generalizando-as â maioria dos

alunos. No andebol, observou-se sobretudo uma maior preocupagão em

propor actividades diferentes a decorrer simultaneamente.

De forma menos expressiva daquela que comentámos no caso da gestão da

disciplina, nesta dimensão do ensino Rosa também revelou não privilegiar

modos de intervengão potenciadores da integragão do sistema social dos

alunos na aula.

4.2.4.3 A Percepcão dos Alunos de Rosa Sobre a Educacão FIsica, a Sua

COMPETÊNCIA E PARTICIPACÃO NASAULAS, E SOBREA TURMA

No Quadro 136 sintetizamos os resultados dos dados relativos ås

percepgôes dos alunos sobre a disciplina de educagão física. Como se

verifica, os alunos manifestaram motivagôes muito distintas: metade revelou

um gosto ou agrado elevado ou muito elevado pela disciplina; e a outra metade

referiu não gostar, gostar pouco ou, apenas, alguma coisa de educagão física.

Quadro 136 - Percepgão dos alunos de Rosa sobre a educagão física

Indicadores de Motivacão Face â Educacão Física (%) 1 2 3 4 5

Gosto pela Disciplina 10,0 10,0 30,0 20,0 30,0

Agrado pela Educagão Física 20,0 10,0 20,0 0,0 50,0

Indicadores de Importância Educacão Física na Formacão (%) 1 2 3 4 5

Importância para a Formagão 10,0 20,0 20,0 30,0 20,0

Importância das Aprendizagens em Educacão Física 10,0 10,0 20,0 30,0 30,0

(1- Nada; 2
- Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Esta configuragão de percepgôes foi reforgada pela expressão dos seus

sentimentos face â importância da educagão física para a sua formagão.

Também aqui, metade dos alunos manifestaram uma opinião francamente

positiva, enquanto a outra metade revelou atribuir menos valor a esta

disciplina. Com uma alteragão muito reduzida, esta opinião manteve-se

quando se pronunciaram sobre a importância das aprendizagens que

realizavam nas aulas.

A mesma partigão das percepgôes, agora de forma mais denunciada, foi

evidenciada na apreciagão que realizaram da sua habilidade na disciplina e na
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actividade desportiva (Quadro 137). No primeiro caso, os alunos

concentraram-se em torno da imagem de que eram pouco ou muito capazes,

no segundo, repartiram-se de forma mais homogénea por todos os níveis de

capacidade.

Quadro 137 - Percepgão de competência dos
Alunos de Rosa

Indicadores de Percepcão de Competência Pessoal (%)

Competência na Educacão Fisica

Competência no Desporto

Êxito na Educagão Física

Sucesso nas Aulas

10,0

20,0

20,0

20,0

40,0

20,0

30,0

10.0

0,0

10.0

0,0

20,0

40,0

20,0

30,0

30,0

10,0

30,0

20,0

20,0

(1- Nada; 2
- Pouco, 3- Alguma Coisa, 4

- Muito, 5 Muitíssimo)

Em relagão âs suas percepgôes sobre o seu êxito na disciplina e o sucesso

nas aulas, voltamos a encontrar um perfil idêntico de resultados. Com efeito,

metade dos alunos considerou ter pouco ou nenhum êxito nas aulas, enquanto

os restantes consideraram que tinham muito ou muitíssimo êxito. A imagem do

seu sucesso nas aulas revelou-se um pouco mais positiva, mas manteve a

mesma orientagão de respostas.

Quando se referiram ås suas preocupagôes com o sucesso e insucesso na

aprendizagem e ao seu grau de satisfagão com o êxito obtido (Quadro 138), os

alunos responderam de forma menos diferenciada. Assim, 80% dos alunos

disseram estar muito ou muitíssimo preocupados com o seu sucesso nas

aulas, revelando também que sentiam um elevado grau de satisfagão quando

o alcangavam.

Quadro 138 - Percepgão dos alunos de Rosa sobre a sua atitude nas aulas face â aprendizagem

Indicadores de Percepcão da Atitude face å APZ (%) 1 2 3 4 5

Preocupacão com o Sucesso 10,0 10.0 0.0 50,0 30,0

Preocupagão com o Insucesso 10,0 0,0 20,0 50,0 20,0

Satisfagão com o Sucesso 10,0 0,0 20,0 20.0 50,0

Insatisfagão com o Insucesso 20,0 0.0 20,0 40,0 20,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

Os alunos também revelaram uma elevada preocupagão com o seu

insucesso, embora o seu grau de insatisfagão com essa situagão fosse,

proporcionalmente, menor do que a satisfagão com o sucesso.

Na percepgão que apresentaram sobre a turma (Quadro 139), a maioria dos

alunos (70%) reconheceu que a turma era algo indisciplinada, 20 % que era

muitíssimo indisciplinada e apenas um disse que era pouco. Esta imagem
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parece ter coincidido com os argumentos que Rosa tinha sustentado para

justificar a escolha desta turma para o estudo.

Quadro 139 - Percepgão dos alunos de Rosa sobre a turma

Indicadores de Percepcão sobre a Turma 1 2 3 4 5

Indisciplina da Turma 0,0 10,0 70,0 0,0 20,0

Colaboragão da Turma 20,0 0,0 40,0 40,0 0,0

Gosto da Turma pelas Aulas 10,0 0,0 50,0 20,0 20,0

Competência da Turma 10,0 0,0 40,0 40,0 10,0

Cooperagão da Turma 10,0 10,0 30,0 20,0 30,0

Sentimento de Pertenga 30,0 20,0 20,0 10,0 20,0

(1- Nada; 2 - Pouco, 3- Alguma Coisa, 4 - Muito, 5 Muitíssimo)

O nível da sua colaboragão com a professora nas aulas foi percepcionado

num estádio intermédio/positivo, embora 20% dos alunos tenham contrariado

completamente esta percepgão. O aprego da turma pelas aulas e o seu nível

de capacidade também foi identificado como mediano/positivo, com apenas

uma resposta a contrariar esta tendência. A capacidade de cooperagão dos

alunos entre si foi a característica percepcionada como mais positiva, embora

20% tenham reflectido uma posigão contrária. Apesar disso, os alunos

expressaram um baixo sentimento de pertenga â turma, verificando-se que

70% disse não gostar nada, gostar pouco, ou apenas alguma coisa de estar

integrado na turma.

Uma particularidade importante no testemunho dos alunos em relagão â

disciplina foi a quase unanimidade com que se pronunciaram a favor da sua

orientagão para a aprendizagem. No quadro 140, observa-se que 80% do

colectivo dos alunos indicou como primeira vocagão da educagão física a

criagão de oportunidades de aprendizagem de várias áreas da cultura física,

apoiada num trabalho estruturado do professor.

Quadro 140 - Concepgão cfe educagão física dos alunos de Rosa

Concepcão de Educacão Física
1 2 3

Pedagogista 10,0 20,0 70,0

Biologista 10,0 60,0 30,0

Aprendizagem 80,0 20,0 0,0

(1- Primeira Escolha; 2
- Segunda Escolha, 3

- Terceira Escolha)

Muito distantes deste valor, as perspectivas biologista e pedagogista foram

assumidas como primeira prioridade por apenas 10% das respostas.

Em contraste com esta perspectiva, os alunos identificaram as aulas de

Rosa com uma orientagão biologista (Quadro 141), aproximando-se em parte
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das prôprias concepgôes da professora e reflectindo um desacordo entre o tipo

de aulas que desejavam ter e aquelas que Ihes são proporcionadas.

Quadro 141 - Percepgão dos alunos sobre a orientagão pedagôgica das aulas da Rosa

Percepcão sobre Concepgão do Professor
%

Pedagogista
20-°

Biologista
70fi

Aprendizagem I 10'°

No cômputo das percepgôes reflectidas, estes alunos revelaram-se divididos

quanto å sua motivagão para a disciplina, ao valor que Ihe atribuíam e ås

percepgôes de competência. Manifestaram também que se preocupavam

bastante com o seu sucesso e insucesso nas aulas, e que ficavam mais

satisfeitos quando eram bem sucedidos do que insatisfeitos quando não o

eram. A imagem que reflectiram sobre a participagão da turma nas aulas foi

globalmente positiva, embora a tivessem considerado indisciplinada e

manifestassem a sua falta de identificagão para com a mesma. Finalmente,

tendo percepcionado que as aulas da sua professora eram orientadas para o

trabalho da condigão física, revelaram, de uma forma quase unânime, preferir

aulas focadas na aprendizagem das actividades físicas.

4.2.4.4 A Percepqão dos Alunos Sobre as CondiqOes de Ensino Criadas
NAS AULAS DE ROSA

No Quadro 142 sintetizamos as respostas das percepgôes dos alunos

acerca das condigôes de ensino criadas por Rosa na dimensão instrugão.

Entre os testemunhos obtidos sobre as duas actividades, verificamos que

existem mais sintonias do que discordâncias.

Em relagão â tarefa de informagão inicial, os alunos consideraram que as

condigôes mais presentes nas aulas das duas actividades foram as

preocupagôes com a explicagão dos aspectos críticos das tarefas propostas, a

apresentagão da aula de uma forma estruturada e com a demonstragão dos

exercícios. A condigão considerada menos frequente em ambas as actividades

foi a obtengão da participagão voluntária dos alunos nesta tarefa. As diferengas
de testemunho entre as duas actividades verificaram-se em relagão â obtengão
da atengão dos alunos (menor na ginástica), na explicagão da relagão entre as

opgôes organizativas seguidas e o trabalho académico (mais presente na
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ginástica), na certificagão da compreensão das indicagôes fornecidas (mais

frequente no andebol) e no tempo despendido nesta tarefa (menor no

atletismo).

Em relagão ao acompanhamento das tarefas práticas, os alunos indicaram

que a maioria das condigôes de eficácia desta tarefa tinham estado presentes

nas aulas das duas unidades de ensino. Aquelas que ocorreram com mais

frequência foram a obtengão da ajuda dos alunos nas actividades da aula; a

utilizagão do feedback pedagôgico prescritivo e descritivo; o acompanhamento

dos alunos durante as correcgôes; a utilizagão do questionamento; e o

empenhamento dos alunos nas tarefas de aprendizagem. As condigôes

consideradas menos presentes foram duas e relacionaram-se com o controlo

da actividade de toda a turma e com a utilizagão do questionamento de forma

generalizada a todos os alunos.

As diferengas nas percepgôes sobre as duas unidades de ensino

verificaram-se em três casos: no acompanhamento sistemático dos alunos ao

longo da aula (mais presente na ginástica); no tempo de resposta concedida

ao aluno quando era inquirido na aula (maior na ginástica); e na utilizagão da

direcgão do feedback pedagôgico (mais frequente no andebol).

A apreciagão dos alunos em relagão â implementagão das condigôes

associadas â tarefa de avaliagão final foi globalmente negativa nas duas

actividades. Com percentagens de resposta iguais ou superiores a 50% os

alunos reconheceram que as referidas condigôes nunca ou raramente

estiveram presentes nas aulas. Recordamos que a atengão concedida por

Rosa a este período e a qualidade com que a produzia foram ambas

reduzidas.

703



ESTUDO DOS CASOS

QuaHm 149 - Ppnpncãn Hns alunos sobre as condigôes de instrugão da:>
aulas de Rosa

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Andebol (%) Ginástica(%)

1(**) 2 3 4 1 2 3 4

Instrucão:

informacão

sobre as

actividades

de apz

1 Quando o meu professor apresentava o que 10,0 20,0 50,0 20,0 0

(')

40,0 20,0 10,0

2. Quando o meu professor fazia perguntas sobre o 40,0 40,0 20,0 0.0 50,0

(*)

30,0 0,0 0,0

5 Quando apresentava a aula, o meu professor

explicava as coisas dos exercicios a que tinhamos

0,0 0,0 50,0 50,0 10,0 10,0 20,0 60,0

6. Quando apresentava a matéria, o meu professor

explicava como é que as diferentes partes da aula

20,0 10,0 40,0 30,0 0

(*)

0,0 40,0 50,0

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o meu

professor fazia os exercícios para nos mostrar o

20,0 20,0 20,0 40,0 20,0

(*)

0.0 30,0 40,0

8. Quando o meu professor apresentava os

exercicios da aula eu ficava sem dúvidas sobre o

10,0

(*)

30,0 40,0 10,0 10,0

(*)

40,0 20,0 20,0

10. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava porque é que a maneira como

orqanizava a aula nos fazia aprender melhor

40,0

(*)

10,0 10,0 30,0 20,0 0,0 40,0 40,0

44. 0 meu professor gastava pouco tempo a

explicar os exerclcios que se iam fazer na aula

20,0 10,0 40,0 30,0 30,0

(*)

30,0 10,0 20,0

Instrucão:

avaliacâo

fĩnal das

actividades

deapz

4. No final, quando o meu professor me pedia a

opinião sobre a aula eu dava-a

40,0

(*)

10,0 20,0 20,0 20,0 50,0 30,0 0,0

29. No final da aula, o meu professor dizia o que

íamos aprender na aula seguinte

50,0

(*)

10,0 20,0 0.0 60,0

(*)

0,0 0,0 20,0

36. No final da aula, o meu professor dizia o que é

que tinha sido mais importante nos exercícios que

tinhamos estado a aprender

10,0

(*)

40,0 30,0 10,0 40,0

(*)

20,0 20,0 10,0

38. No final da aula, o meu professor dizia para que

é tinhamos estado a aprender aqueles exercicios

30,0

(*)

40,0 10,0 10,0 40,0

C)

20,0 20,0 10,0

39. No final, o meu professor dizia aquilo que eu e

os meus colegas tinhamos ou não conseguido

aprender na aula

30,0

n

20,0 20,0 20,0 30,0

o

10,0 20,0 20,0

Instrucão:

Acom p. das

actividades

deapz

3. Quando o meu professor me pedia, eu ajudava-o

na aula

10,0 0,0 40,0 50,0 10,0

(*)

10,0 40,0 20,0

16. Na aula, o meu professor conseguia observar

toda a turma ao mesmo tempo

20,0 50,0 10,0 20,0 20,0 30,0 30,0 20,0

17. Quando me corrigia, o meu professor dizia-me

o que estava a fazer bem e o que estava a fazer

mal

10,0 0,0 60,0 30,0 10,0 0,0 20,0 70,0

18.0 meu professor ia-me corrigindo durante toda

aaula

20,0 40,0 10,0 30,0 22,2

(')

11,1 33,3 22,2

19. 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

corriqir um de cada vez

0,0

(*)

20,0 40,0 30,0 20,0

(*)

30,0 20,0 20,0

20. Quando me corrigia, o meu professor explicava-
me porque é que eu estava a fazer bem ou a fazer

mal os exercldos

10,0

(*)

20,0 30,0 30,0 0

(*)

10,0 10,0 70,0

21 . Quando me corrigia, o meu professor explicava-
me como é que deveria realizar os exerclcios para

não voltar a fazer mal

0.0 10,0 30,0 60,0 0

(*)

0,0 20,0 70,0

22. Depois de me corrigir, o meu professor ficava

junto de mim a ajudar-me até que eu fizesse bem

20,0 10,0 40,0 30,0 10,0

(')

20,0 30,0 30,0

24. Quando eu estava a realizar os exercicios, o

meu professor pedia-me para eu explicar como é

que eu os estava a fazer

10,0

(')

20,0 30,0 20,0 20,0

(*)

20,0 20,0 30,0

25. Durante a aula. o meu professor fazia

perguntas sobre os exerclcios a quase todos os

alunos

50,0

(*)

20,0 10,0 10,0 20,0

(*)

30.0 20,0 20,0

26. Quando me fazia perguntas, o meu professor

esperava para que eu pudesse pensar e dar a

resposta

0,0

(*)

60,0 30,0 0,0 10,0

(*)

20,0 40,0 20,0

42. Durante a aula, o meu professor conseguia dar
atencSo ås várias coisas que se passavam

20,0

(*)

30,0 30,0 10,0 30,0 30,0 40,0 0,0

43. Durante os exercícios, eu esforcava-me por

aprender

10,0 10,0 20,0 60,0 10,0 0,0 40,0 50,0

58. Durante os exercícios, o meu professor dizia-
me que o que estava aprender era importante para
mim

10,0 40,0 40,0 10,0 30,0

(*)

10,0 30,0 20,0

(") (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram nSo saber responder
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Focando agora a avaliagão que os alunos realizaram das condigôes de

desenvolvimento da organizagão da aula (Quadro 143), verificamos que essa

percepgão foi claramente positiva e muito homogénea entre as duas

actividades.

Quadro 143 - Percepgão dos alunos sobre as condigôes de organizagão das aulas de Rosa
Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Andebol (%) Ginástica(%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Organizacão:

alunos

14. Quando explicava os exercícios, o meu

professor chamava-me a atencão para evitar que
eu corresse o risco de me maqoar

0,0 10,0 10,0 80,0 0,0 0,0 0,0 100,0

15. Quando o meu professor pedia, eu mudava

rapidamente entre os exercicios
20,0 0,0 50,0 30,0 20,0

(*)

20,0 30,0 20,0

30. Quando o meu professor nos chamava eu ia

rapidamente para junto dele.
10,0 10,0 30,0 50,0 30,0 10,0 30,0 30,0

32. Eu chegava â aula å hora combinada 10,0 30,0 30,0 30,0 10,0 20,0 30,0 40,0

34. Quando o meu professor parava a aula, eu

percebia logo se ele queria que eu fosse para junto
dele, se queria que eu mudasse de exercício, ou se

queria que eu ficasse onde estava para o ouvir

20,0

(')

30,0 10,0 20,0 30,0

o

0,0 30,0 20,0

35. Quando o meu professor pedia, eu e os meus

colegas formávamos os grupos rapidamente

20,0 20,0 40,0 20,0 20,0

(*)

10,0 30,0 30,0

37. Quando eu colaborava na aula, o meu

professor mostrava que tinha ficado satisfeito

comigo

40,0

o

10,0 20,0 0,0 30,0

O

0,0 30,0 10,0

59. O meu professor corrigia-me a mim ou aos

meus colegas sem interromper a aula

20,0 10,0 50,0 20,0 20,0

(*)

10,0 30,0 30,0

Organlzacão:

espacos e

equfpamento

13. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material correctamente

10,0 20,0 30,0 40,0 20,0 0,0 40,0 40,0

12. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material rapidamente

10,0 20,0 30,0 40,0 20,0 10,0 50,0 20,0

Organizacão:

tempo

27. Durante a aula, eu estava a maior parte do

tempo a realizar os exercicios

10,0 10,0 30,0 50,0 20,0

(')

0,0 20,0 50,0

33. 0 meu professor registava as faltas sem gastar

tempo

10,0

(*)

20,0 20,0 40,0 20,0 10,0 20,0 50,0

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram nâo saber responder

A diferenga mais substancial que encontramos nestes testemunhos

corresponde ao facto de a maioria dos alunos terem considerado que Rosa

raramente ou quase nunca se mostrou satisfeita com o seu empenhamento

nas tarefas organizativas durante as aulas de andebol. Na ginástica, os alunos

repartiram-se por dois tipos de opinião diferentes. Uns consideraram que essa

característica ocorreu com frequência nas aulas (40,0%), outros não (30,0%).

Outra diferenga registou-se ao nível da frequência com que os alunos

consideraram ter compreendido as indicagôes de Rosa sobre as rotinas na

aula (mais frequente na ginástica).

Entre as condigôes consideradas frequentes nas duas unidades de ensino,

os alunos distinguiram a preocupagão de Rosa com a prevengão dos riscos

físicos na actividade. As restantes condigôes foram indicadas como frequentes

por uma percentagem mais ou menos idêntica.
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Na análise que realizaram das características da gestão do sistema social,

os alunos voltaram a manifestar uma percepgão bastante equivalente das

aulas nas duas unidades de ensino (Quadro 144). Nas suas respostas sobre o

as condigôes promotoras de um clima de envolvimento positivo com as tarefas

de aprendizagem, a maioria dos alunos reconheceu que Rosa raramente ou

nunca os inquiria sobre as suas opiniôes acerca das aulas. Os restantes

aspectos foram considerados presentes com uma frequência maior,

destacando-se o incentivo ao envolvimento nas tarefas e a comunicagão de

expectativas positivas sobre a aprendizagem de tarefas difíceis.

Quadro 144 • Percepgão dos alunos sobre as condigôes de clima das aulas de Rosa

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Andebol (%) Ginástica(%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Clima:

Relacão

aluno/

Matéria

9. Quando o meu professor apresentava os

exercicios que iamos fazer na aula, dizia para que
é que eles serviam

20,0 10,0 40,0 30,0 30,0

O

10,0 30,0 10,0

31. Eu gostava muito dos exercícios da aula 20,0 10,0 40,0 30,0 20,0 10,0 30,0 40,0

41. 0 meu professor perguntava-me o que é que

eu pensava e sentia da aula

50,0

O

20,0 0,0 0.0 60,0 20,0 10,0 10,0

62. Nos exercicios mais dificeis, o meu professor
fazia com que eu oontinuasse a tentar

10,0 0,0 20,0 70,0 10,0

(*)

0,0 0,0 80,0

63. 0 meu professor dizia-me que eu era capaz de

aprender coisas dificeis

10,0

0

0,0 50,0 30,0 20,0 0,0 20.0 60,0

Clima:

Relacão

alunos entre

si

11. O meu professor pedia-me que eu fosse

simpático e amigo com todos os meus colegas

30,0

o

20.0 20,0 20,0 20,0 30,0 10,0 40,0

45. Nos exercídos, eu e os meus colegas

ajudávamo-nos uns aos outros, mesmo quando
uns eram melhores e outros piores

20,0 0,0 50,0 30,0 10,0

(*)

20,0 30,0 30,0

Clima:

Relacão

aluno/

Professor

40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opiniôes

30,0

O

20,0 30,0 0,0 40,0 10,0 30,0 10,0

53. 0 meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

20,0

(')

20,0 30,0 10,0 30,0 20,0 30,0 20,0

54. Na aula, eu tinha confianca no meu professor 10,0

(*)

0,0 60,0 20,0 10,0 20,0 40,0 30,0

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me que

achava que eu era capaz de aprender

20,0 10,0 50,0 20,0 10,0

(*)

0,0 20,0 60,0

56. Na aula, o meu professor tratava-me a mim e

aos meus colegas da mesma maneira
10,0 10,0 30,0 50,0 40,0

o

0,0 10,0 40,0

57. 0 meu professor falava comigo sobre os meus

gostos e assuntos pessoais, mesmo quando não

tinham a ver com a aula

70,0

O

0,0 10,0 0,0 50,0

o

20,0 0,0 0,0

60. Quando o meu professor me corrigia, era para
me ajudar

10,0

0

0,0 20,0 70,0 10.0

(•)

0,0 30,0 50,0

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)
(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

Entre as condigôes associadas å promogão de uma relagão positiva entre os

alunos, a interajuda nas tarefas de aprendizagem foi percepcionada como

muito frequente. O resultado da avaliagão da frequência da preocupagão de

Rosa com a solicitagão do respeito e simpatia dos alunos entre si foi uma das

diferengas assinaladas entre as duas actividades, tendo sido considerada mais

presente no ensino da ginástica.
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No domínio da sua relagão com a professora, os alunos consideraram que

Rosa Ihes transmitira expectativas positivas sobre a sua capacidade de

aprendizagem e que haviam confiado frequentemente na professora. O

aspecto considerado menos presente nas aulas das duas actividades foi o

interesse da professora pelos assuntos pessoais dos alunos. Foi ainda

observado que os alunos se dividiram na opinião sobre o gosto que Rosa

manifestava sobre a matéria. No Quadro 144 pode constatar-se que a

percentagem daqueles consideraram que esta condigão se manifestara com

frequência foi idêntica aos que expressaram a opinião contrária em ambas as

actividades.

Com algumas variagôes a assinalar entre as duas unidades de ensino, a

representagão dos alunos sobre a frequência das condigôes de qualidade no

controlo da disciplina, reflectiu um sentimento positivo sobre a actuagão de

Rosa nesta dimensão do ensino (Quadro 145).

Quadro 145 - Percepgão dos alunos sobre as condigôes de disciplina das aulas de Rosa

Dimensão

Componente Indicadores de Percepcão sobre o

Ensino

Andebol ('/.) Ginástica(%)
1 2 3 4 1 2 3 4

Disciplina:

promocão

46. As regras das aulas eram combinadas entre o

meu professor e os alunos

40,0 10,0 40,0 10,0 40,0 0,0 20,0 40,0

47. Durante a aula, eu respeitava as regras que

tinham sido combinadas

10,0 10,0 50,0 30,0 10,0 0,0 50,0 40.0

49. Durante a aula, o meu professor lembrava-me

das regras combinadas

10,0 30,0 40,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0

50. Quando eu me portava mal. o meu professor
resolvia o problema mantendo um bom ambiente

na aula

10,0 20,0 40,0 30,0 40,0 20,0 30,0 10,0

51. Durante a aula, o meu professor mostrava-se

contente quando eu me portava bem

40,0

O

0,0 20,0 20,0 30,0

C)

40,0 20,0 0.0

52. Quando os meus colegas queriam que eu me

portasse mal como eles, eu continuava fazer o que

estava a fazer

10,0

O

10,0 40,0 30,0 10,0

(*)

0,0 30,0 40,0

Disciplina:
remediacão

23. Quando eu me portava mal. o meu professor

pedia-me que dissesse o que tinha feito e porque é

que tinha tido aquele comportamento

20,0

o

20,0 30,0 10,0 10,0

o

0,0 20,0 60,0

28. Quando eu me portava mal e o meu professor

me castigava, eu mantinha a minha opinião sobre

as aulas de Educacåo Física

10,0 30,0 20,0 40,0 20,0

(*)

30,0 10,0 20,0

48. Depois de me ter portado mal, eu reconhecia o

que é tinha prejudicado com esse comportamento

10,0 10,0 30,0 50,0 20,0

0

10,0 30,0 30,0

61. Quando me portava mal, o meu professor

convencia-me para nâo tomar a fazer aquilo

10,0

n

10.0 40,0 30,0 20,0 20,0 10,0 50,0

(**) (1 = Nunca ou Quase Nunca; 2 = Poucas Vezes; 3 = Bastantes Vezes; 4 = Sempre ou Quase Sempre)

(*) foram retiradas as percentagens dos alunos que indicaram não saber responder

Como se pode observar, a maioria dos alunos indicou que grande parte dos

procedimentos de prevengão e remediagão da disciplina estiveram presentes,

com frequência, nas aulas de Rosa. Em relagão â prevengão, este sentimento

estendeu-se ao facto de considerarem que respeitavam as regras da aula, que

estas haviam sido evocadas pela professora, a qual conseguia também
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dissuadi-los de se envolverem em comportamentos inapropriados. Nesta

componente, as diferengas entre as percepgôes sobre as aulas nas duas

unidades foram desfavoráveis â ginástica, onde os alunos consideraram ter

sido menos frequente a obtengão do reconhecimento dos seus

comportamentos apropriados e a manutengão de um clima de aula positivo nos

episôdios em que Rosa procurava controlaros problemas disciplinares.

No âmbito da remediagão da indisciplina, os alunos consideraram serem

frequentes as situagôes em que Rosa os convencia do prejuízo dos

comportamentos inapropriados que tinham adoptado e aquelas em que

conseguia que os abandonassem.

No ensino do andebol, os alunos percepcionaram como mais frequentes as

situagôes em que os castigos utilizados não alteravam a sua opinião sobre a

disciplina e as situagôes em que Rosa os solicitava para explicitarem as razôes

do seu comportamento.

Uma apreciagão final destes resultados permite constatar que os alunos

revelaram uma percepgão muito semelhante em relagão âs práticas de ensino

proporcionadas por Rosa nas duas unidades em todas as dimensôes de

intervengão pedagôgica. Foi uma percepgão positiva, embora assinalando a

ausência de condigôes importantes de ensino em todas as componentes. Este

facto foi observado no testemunho sobre as características do clima de aula e

da instrugão, nomeadamente na avaliagão final.

Pudemos também verificar que a percepgão que os alunos indicaram sobre

o ensino de Rosa se revelou mais positiva do que o sentimento de capacidade

específica que a prôpria tinha manifestado durante o ensino das duas

actividades.

5. Conclusão do Caso Rosa: PRINCIPAIS evidências sobre os três

CONCEITOS EM ESTUDO

Nas linhas seguintes sublinhamos as principais ideias que caracterizaram o

pensamento e acgão de Rosa em relagão aos três conceitos em análise.
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5.1 Sentimento de Auto-eficácia de Rosa

O sentimento geral de auto-eficácia expresso por Rosa situou-se entre os

mais baixos no grupo dos quatro professores acompanhados. Esta crenga foi

justificada com base em dois argumentos: na convicgão de que a sua

capacidade de ensino estava dependente da disposigão dos alunos para a

aprendizagem, aspecto que considerava não conseguir influenciar; e do seu

conhecimento de conteúdo, nomeadamente nos desportos colectivos.

Esta percepgão reflectiu-se noutros momentos do estudo, no diagnôstico

que realizou das situagôes críticas das suas aulas, na apreciagão dos

resultados dos seus modos habituais de intervengão pedagôgica e, sobretudo,

nos perfis de auto-eficácia específica que revelou.

Neste último caso, Rosa manifestou uma percepgão de capacidade

globalmente negativa, mas com uma variagão apreciável entre as diferentes

componentes das dimensôes de intervengão pedagôgica. As áreas de maior

consenso de dificuldade centraram-se na avaliagão final, acompanhamento

das actividades de aprendizagem e remediagão da indisciplina. Onde Rosa se

manifestou mais confiante, foi na gestão dos alunos e do tempo, e na

promogão de um clima relacional positivo com os alunos. Este sentimento

manifestou-se mais favorável na actividade em que Rosa disse sentir-se

menos capaz de ensinar (andebol).

Em termos gerais, podemos dizer que as duas componentes da percepgão

de auto-eficácia do ensino apresentaram uma elevada congruência nesta

professora.

5.2 Conhecimento Prático de Rosa

Na sua reflexão acerca do contributo pedagôgico da disciplina de educagão

física, Rosa aduziu a importância: da formagão desportiva dos alunos

centrando-a na promogão do conhecimento, prestagão e atitude dos alunos

nesta área; e do desenvolvimento das capacidades físicas dos alunos. Neste

sentido, aproximou-se das ideias com que Crum (1993a) caracterizou as

perspectivas desportivista e pedagogista da disciplina e dos fundamentos das
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orientagôes para a mestria disciplinar e desenvolvimento social de Ennis

(1994a).

Com esta orientagão, Rosa assumiu uma visão essencialmente transmissiva

do ensino da disciplina, defendendo a necessidade de promover nos alunos

uma apropriagão normativa do saber desportivo, imagem que reproduziu

quando se referiu ao significado de um aluno com bons resultados na disciplina

e no relato sobre as opgôes curriculares para as duas unidades de ensino.

De forma coerente, relacionou a eficácia no ensino com preocupagôes

associadas â transmissão de informagão, correcgão dos erros de

aprendizagem dos alunos e, sobretudo, com o controlo da ordem (disciplina)

na aula. Esta última, segundo a perspectiva de um controlo pela custôdia

{custodial orientation).

Na sua compreensão sobre as condicionantes ao projecto pedagôgico que

preconizou para a disciplina, Rosa circunscreveu å escola, nas suas vertentes

estruturais e organizacionais, os principais factores que poderiam dificultar ou

facilitar a sua realizagão. O apoio dos ôrgãos de gestão ao estatuto curricular

na disciplina e no apetrechamento da escola foram os elementos que aduziu

nessa reflexão.

O ensino, o professor e os alunos, ausentes nesse testemunho, foram

depois referidos para explicitar a sua reduzida crenga na eficácia do ensino em

geral. Recuperando a ideia do peso da disposigão dos alunos na determinagão

das suas aprendizagens, Rosa sublinhou uma vez mais a ideia de que os

professores pouco poderiam fazer por eles, quando a sua atitude fosse

desfavorável. Segundo esta professora, por detrás dessa disposigão estariam

ainda factores de ordem socio-econômica e familiar.

Dependente dessas circunstâncias, Rosa considerava que o papel do

professor na realizagão das finalidades da educagão física deveria ser

orientado para a promogão da adesão dos alunos âs actividades lectivas

(fungão afectivo-relacional) e para a formalizagão do trabalho de preparagão e

controlo do ensino (fungão curricular), argumentando que para isso eram
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decisivas a sua experiência, conhecimento curricular e conhecimento

pedagôgico de conteúdo.

Na apreciagão do seu ensino, o testemunho de Rosa focou, quase

exclusivamente, situagôes negativas relacionadas com a instrugão, a

organizagão e a disciplina. No primeiro caso, as dificuldades mais regulares

foram associadas â informagão inicial, no segundo, âs rotinas de organizagão

e no terceiro (cingido â ginástica, mas com uma forte expressão) foram

referidas dificuldades relacionadas com a remediagão da disciplina. Desta

forma, Rosa reeditou as suas preocupagôes com a transmissão da informagão

e a ordem nas suas aulas.

Reflectindo sobre a origem dos episôdios críticos das suas aulas, Rosa

atribuiu a maior porgão de responsabilidade aos alunos, denunciando, desta

forma, um perfil atribucional claramente externo para as situagôes dificultosas

das suas aulas, e sublinhando, uma vez mais, a importância que atribuía

âqueles intervenientes na determinagão do sucesso da actividade de ensino-

aprendizagem.

Na alusão ås características da sua intervengão pedagôgica, manifestou um

conhecimento pouco flexível e com uma reduzida componente reflexiva. As

suas referências focaram sobretudo os modos de intervengão em instrugão e

organizagão, com uma ênfase muito expressiva no controlo da disciplina no

caso do andebol. Este conhecimento também se revelou pouco relacionado

com as indicagôes que utilizámos para definir a qualidade do ensino.

5.3 Qualidade do Ensino

Rosa evidenciou variagôes nas condigôes de ensino criadas durante as

aulas das duas actividades acompanhadas, tendo sido observada a presenga

de características mais favoráveis â aprendizagem na ginástica. Esta

vantagem verificou-se, sobretudo: no sistema de instrugão e no seu impacto na

cooperagão dos alunos nas tarefas deste sub-sistema; e nas rotinas de

organizagão de manipulagão do material e da formagão de grupos. Em ambos

os casos, o nível de congruência da actividade dos alunos nas tarefas práticas
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foi reduzido, tendo-se verificado que estiveram uma elevada porgão de tempo

em comportamentos de espera ou fora da tarefa.

A ausência da promogão de condigôes da qualidade do ensino como a

clareza da informagão e responsabilizagão na informagão inicial e uma

utilizagão mais substantiva da supervisão com recurso ao feedback

pedagôgico no acompanhamento da prática de aprendizagem, podem ter

estado entre as razôes dos resultados observados.

As características da intervengão de Rosa sobre o sistema social da turma

mostraram que a maioria das condigôes de qualidade do ensino consideradas

na observagão estiveram pouco presentes nas suas aulas.

Este dado é tanto mais significativo quanto, como verificámos, foram

registadas múltiplas situagôes de ensaio de negociagão por parte dos alunos,

reveladoras da presenga de um desacordo entre os programas de acgão de

Rosa e a agenda dos alunos para as aulas.

No caso do sub-sistema do controlo da disciplina, constatámos mesmo que,

a circunstância mais presente nas suas aulas foi a utilizagão de formas de

remediagão do comportamento dos alunos contraditôrias com o objectivo da

promogão do seu gosto e interesse pelos conteúdos da disciplina.

Em relagão å promogão do clima da aula, observámos a presenga de um

maior número das condigôes de sucesso, nomeadamente a sua preocupagão

com o acompanhamento âs tarefas mais difíceis, a utilizagão do nome dos

alunos e de diferentes tipos de actividades na aula.

A imagem dos alunos de Rosa acerca da presenga destas condigôes foi

mais positiva, com algumas variagôes a assinalar entre as duas unidades de

ensino. Entre as condigôes menos presentes destacaram-se: a generalidade

dos parâmetros da avaliagão final; o controlo da actividade durante os períodos

de prática; o interesse de Rosa pelas opiniôes e assuntos pessoais dos alunos;

e o reforgo e clima positivo no tratamento dos problemas disciplinares.

Os aspectos mais positivos relacionaram-se com: a explicitagão dos

aspectos críticos das tarefas; o acompanhamento individual proporcionado

durante a prática; o cuidado com a seguranga e demais indicadores de
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organizagão; o incentivo e expectativas positivas sobre a aprendizagem; e o

respeito e evocagão das regras na aula.

Em relagão â sua motivagão para a disciplina, ao valor que Ihe atribuíam e

ao seu conceito de capacidade, a percepgão dos alunos de Rosa foi variável,

repartindo-se entre dois níveis diferentes de opinião. Foram, todavia, mais

unânimes em considerarem que se preocupavam bastante com o seu sucesso

e insucesso nas aulas. A sua análise das características da participagão da

turma nas aulas foi globalmente positiva, embora a tivessem considerado

indisciplinada e revelassem um sentimento de pertenga reduzido. Observou-se

também uma diferenga entre a imagem sobre as aulas de educagão física que

desejavam ter (focadas na aprendizagem) e aquela com que identificaram as

aulas de Rosa (focadas na melhoria da condigão física).
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Capítulo 5: CRUZAMENTO DOS Casos

Nas linhas que se seguem procederemos â delimitagão dos contrastes e

semelhangas encontrados no pensamento e acgão de ensino dos quatro

professores acompanhados. Iniciaremos a análise pelo sentimento de auto-

eficácia dos professores, focando depois o conhecimento prático por eles

evidenciado, para concluirmos com a apreciagão qualidade do ensino que

proporcionaram.

1 . Sobre o Sentimento de Auto-eficácia

O primeiro critério de diferenciagão dos casos consistiu no sentimento geral

de auto-eficácia que revelaram nas respostas ao questionário da eficácia do

professor e na sua posterior confirmagão por entrevista.

Quadro 146 - Comparagão do valor e justificagão do sentimento de auto-efícácia geral

para os quatro professores

Percepcão de auto-eficácia geral Percepcão de auto-eficácia geral

mais elevada mais baixa

Resultados

Auto-eficácia geral Ana Antônio Teresa Rosa

(ndice 4,8 5,0 3,6 3,8
(4,2± 0,7)

Justificacão Capacidade Geral Capacidade Geral Motivagão/ Motivacão/

de Intervencão de Intervencão Disposigão dos Disposicão dos

Pedagôgica Pedagôgica Alunos para a

Aprendizagem

Alunos para a

Aprendizagem
Capacidade de Capacidade de

Formacão/ Formacão/ Baixo

Inovacão Inovacão Conhecimento

do Conteúdo

O Quadro 146 mostra que os resultados dos quatro professores foram

superiores â média "teôrica" do índice de auto-eficácia geral na escala (3,5),

situando-se num nível positivo de auto-eficácia. Este facto ficou a dever-se â

tendência do sentimento de capacidade geral expresso pelos professores que,

durante a análise extensiva inicial e â semelhanga de outro estudos (Gibson &

Dembo, 1984, Anderson et al., 1988; Onofre, 1991; Paese & Zinkgraf, 1991),

se revelou bastante elevado.
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Não obstante, os resultados mostram que os dois grupos de professores se

distinguiram claramente entre si, nesta variável: a distância que separou os

resultados de Ana e de Rosa foi bastante superior åquela que distinguiu as

respostas dentro de cada um dos grupos. Em relagão aos resultados

encontrados na análise extensiva, as percepgôes de capacidade geral

reveladas por estes professores situaram-se acima da média, no caso de Ana

e de Antônio e abaixo da média para a Teresa e a Rosa.

Esta identidade de grupo foi reforgada pela natureza dos argumentos que os

professores utilizaram para justificar o seu sentimento de auto-eficácia geral.

Ana e Antônio argumentaram as suas respostas a partir da crenga que

manifestavam na sua competência de ensino. Embora Ana tenha sido mais

específica na ilustragão dessa capacidade, referenciando-a â sua intervengão

no domínio da instrugão e clima relacional, em ambos os casos, os professores

indicaram sentir-se genericamente preparados e capazes de ensinar e, nesse

sentido, de influenciar decisivamente as aprendizagens dos alunos. Estes

professores comungaram ainda entre si o facto de revelarem uma

disponibilidade permanente para encontrar na formagão (autônoma, ou por

recurso a fontes externas de formagão) as solugôes mais adequadas para os

problemas ou dificuldades de ensino com que se confrontavam.

Teresa e a Rosa não se referiram a este tipo de argumentos. Não sendo tão

coincidentes no seu testemunho, ambas justificaram o seu sentimento de

capacidade argumentando que o efeito da sua intervengão estava sobretudo

dependente da disposigão e motivagão dos alunos para a aprendizagem.

Relembrando alguns dos argumentos, Teresa referiu-se â impossibilidade de

ensinar os alunos que, â partida, não desejassem aprender, enquanto que

Rosa manifestou a sua incompreensão pelo facto, de face âs mesmas

condigôes de ensino, uns alunos aprenderem sempre e outros não. Rosa

acrescentou duas razôes que não observámos em Teresa: denunciou que

embora conseguisse que alguns alunos aprendessem, sentia que esse efeito

ficava aquém do que idealizava; e que, parte das suas dificuldades de ensino,

se deviam a lacunas no conhecimento pedagôgico dos conteúdos,

particularmente em relagão aos desportos colectivos. As justificagôes de Ana e
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Antônio estão em consonância com indicagôes oriundas de outros estudos,

que atribuem a um nível mais elevado de auto-eficácia geral dos professores

um sentimento de maior confianga na sua capacidade técnica e habilidade de

ensino (Anderson et al., 1988). A determinagão por eles manifesta na procura

de solugôes para os seus problemas de ensino, através do investimento na

formagão, representa também uma característica geral identificada nos

indivíduos com um maior nível de auto-eficácia, que se traduz por encararem

as dificuldades das tarefas como desafios naturais a ultrapassar e

manifestarem maior perseveranga na sua resolugão (Bandura, 1986, 1997).

Allinder (1994) verificou que os professores com um sentimento de auto-

eficácia mais elevado se caracterizavam por uma maior disponibilidade para a

inovagão pedagôgica e um maior desejo de encontrar formas mais eficazes de

ensino.

Considerando a tendência do sentimento de auto-eficácia específica

manifesta por cada um dos professores em estudo (Quadro 147), observamos

que, entre os quatro, foi Antônio quem revelou uma percepgão da capacidade

mais elevada, e Rosa, globalmente, a mais baixa. Se nestes dois casos, esse

sentimento se manteve genericamente coerente, em todas as componentes da

intervengão pedagôgica, com a tendência da percepgão de capacidade geral,

no caso de Ana e Teresa essa concordância não esteve presente para todas

as dimensôes de ensino.

O Quadro 147 mostra também que a variagão desta crenga entre as

dimensôes de intervengão pedagôgica se verificou de forma mais acentuada

nos casos em que se revelou globalmente mais baixa. Com efeito, Antônio e

Teresa apresentaram uma maior consistência da sua auto-eficácia específica,

enquanto Rosa acusou uma diferenga maior desse sentimento entre as várias

componentes da intervengão pedagôgica. A variabilidade do sentimento

específico de capacidade dos professores em relagão âs diferentes dimensôes

de intervengão pedagôgica tem sido assinalada por outros estudos (Benz et al.,

1992; Onofre, 1991, Onofre et al., 1995).
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Quadro 147 - Comparagão da confíguragão geral do sentimento de auto-efícácia específíca dos

quatro professores

Percepcão de auto-eficácia geral
Mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Resultados

Auto-eficácia

Específica

Ana Antonio Teresa Rosa

Dimensão

Instrugão

(±) Informacão

(-) Acompanhamento

(-) Final

(+) Geral (+) Informacão

(+) Acompanhamento

(NP) Final

(±) Informacão

(-) Acompanhamento

(-) Final

Dimensão

Organizacão

(+) Geral (+) Geral (+) Geral (+) Alunos

(-) Espacos

(+) Tempo

Dimensão Clima (-) Geral (+) Geral (+) Geral (-) Alunos/Matéria

(-) Alunos

(+) Alunos/Professor

Dimensão

Disciplina
(+) Geral (+) Geral (+) Geral

(±) Promocão

(-) Remediacão

Variagôes114

Clima alunos, mais

fácil no voleibol - -

Andebol, mais fácil:

Informacâo e

Acompanhamento;
Ciima Alunos/Matéria;

Promocão Disciplina

(+)=maioria dos itens fácil; (±)=maioria tão fácil como difícil; (-)=maioria difícil; (NP)=maioria "não me preocupo"

Apesar de termos assinalado algumas variagôes particulares do sentimento

de auto-eficácia específica dos professores nos relatôrios de caso, relativas

ao efeito temporal da experiência no ensino das actividades (do princípio para

o final da unidade de ensino) e ao efeito do sentimento de domínio dos

professores em relagão ås mesmas, globalmente, os resultados referentes a

Antônio, Teresa e Ana, revelaram que este sentimento foi pouco susceptível

aqueles factores. O facto de o mesmo não ter sucedido com Rosa assinala a

presenga de uma menor generalidade e "forga" ou intensidade no sentimento

expresso por esta professora, indicando a sua maior vulnerabilidade âs

dificuldades impostas pelo desempenho das acgôes de ensino (Bandura, 1986,

1997).

114 A variacâo da auto-eficacia especlfica entre momentos sô fbi considerada nos casos em que se produziu no mesmo sentido nas duas

unidades de ensino para a maioria dos
itens de cada componente. Da mesma forma, a variacâo entre unidades de ensino sô foi assinalada quando

se processou de facil para diflcil,
ou vice-versa, em mais de 50% do itens da componente.
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Uma análise dos contrastes e semelhangas entre os diferentes perfis

individuais de auto-eficácia, permite verificar que a área em que os quatro

professores se sentiram mais capazes de actuar foi na organizagão. Para além

disso, â excepgão de Rosa, todos os restantes professores revelaram também

um sentimento elevado na promogão e controlo da disciplina nas suas aulas. A

instrugão e o clima foi onde mais professores denunciaram dificuldades.

Comparando os casos entre si, verificamos que, no grupo de auto-eficácia

geral mais elevada, se assinalaram coincidências em relagão ås dimensôes de

organizagão e disciplina que não se revelaram no grupo de professores com

um sentimento de capacidade mais baixo. As diferengas no seio do primeiro

grupo observaram-se sobretudo nas áreas do acompanhamento da actividade

de aprendizagem, avaliagão final das actividades e em todas as componentes

do clima relacional. No segundo grupo, estas diferengas são mais acentuadas,

envolvendo todas as dimensôes da instrugão e disciplina e parte das

componentes das dimensôes clima e organizagão.

Se confrontarmos os resultados de Teresa com os de Antônio, verificamos

ainda que existiram mais semelhangas entre estes casos do que entre cada

um deles e o seu parceiro de grupo de auto-eficácia geral, pelo que devemos

concluir que não se verificaram identidades fortes no grupo de professores em

relagão å auto-eficácia específica.

Este facto, decorreu sobretudo de Ana e Teresa terem revelado um

sentimento de capacidade específica com uma orientagão diferente do seu

sentimento de capacidade geral, o que parece indicar que os juízos de eficácia

específica dos professores não se deveram â sua concepgão prévia de eficácia

(e.g., sentimento de capacidade geral), tida como um dos elementos

determinantes na formagão do sentimento de capacidade actual (Bandura,

1997) mas, provavelmente, a outros factores interferentes no processamento

da informagão para a criagão do sentimento de auto-eficácia especifica. Entre

estes factores têm sido destacados a variabilidade contextual das tarefas, ou

aspectos de ordem pessoal, associadas ao processo de percepgão/apreciagão

da dificuldades das tarefas (Bandura, op. cit.).
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Referimos já que a variabilidade contextual devida ao momento de ensino e

â actividade, tal como foi encontrada noutros trabalhos (Anderson et al., 1988;

Ashton & Webb, 1986), não foi confirmada neste estudo. Contudo, foram

várias as informagôes que indicaram que esse efeito poderia ter decorrido das

diferengas de percepgão que Ana e Teresa manifestaram sobre as turmas.

Com efeito, apesar de termos procurado homogeneizar o nível de dificuldade

imposto pela turma, pedindo que os professores elegessem para trabalhar

aquela que consideravam ser mais difícil ensinar, os seus testemunhos

revelaram que esse critério foi aplicado com justificagôes distintas. Antônio, por

exemplo, considerou que a sua turma tinha um nível de atitude geral favorável

ao trabalho na aula e que era o comportamento inapropriado de alguns dos

seus alunos que diferenciava a turma eleita das restantes. Ana e Teresa

referiram-se ambas â atitude dos alunos face â disciplina e â motivagão e

empenhamento como motivos para a escolha das suas turmas. Contudo,

enquanto a primeira insistiu no facto de ter usufruído de um escasso contacto

com a turma e denunciado que muitas das suas expectativas se baseavam

numa imagem geral que tinha deles (essencialmente negativa), Teresa revelou

que trabalhava com a sua turma pelo segundo ano consecutivo e que, por isso,

tinha garantido condigôes satisfatôrias de entendimento com os alunos quanto

aos modos de trabalho, denunciando uma seguranga relacional que não

encontrámos em Ana. No caso de Rosa, a turma foi considerada muito

indisciplinada e com um nível de aprendizagem heterogéneo e a relagão com a

turma caracterizada pelo controlo da atengão e dos comportamentos

inapropriados dos alunos.

As diferengas dos testemunhos dos professores neste domínio vão ao

encontro das conclusôes relatadas por Ross et al. (1996) e Raudenbush et al.

(1992), segundo os quais um dos factores que se associava å percepgão de

eficácia dos professores era a sua percepgão acerca da turma, nomeadamente

do seu empenhamento, do seu nível de preparagão e do nível de sucesso

anteriormente demonstrado. Desta forma, as diferengas encontradas nas

percepgôes dos professores sobre a turma parece constituir uma justificagão

interpretativa plausível para as diferengas de orientagão que encontrámos

entre as duas dimensôes da auto-eficácia de Teresa e de Ana. Teresa teria
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confiado mais na sua capacidade de ensino da turma que Ana. Anderson et al.

(1988) verificaram que as expectativas iniciais dos professores quanto ao

comportamento da turma podia enviesar a apreciagão que os professores

faziam sobre a sua capacidade de ensino.

Quanto â interferência dos aspectos de ordem pessoal relacionados com a

percepgão/apreciagão das dificuldades da tarefa (Bandura, 1997), não

podemos pronunciar-nos decisivamente115, no entanto, há elementos oriundos

do conhecimento prático e da qualidade de ensino manifestos por Ana e

Teresa que podem sustentar a eventualidade do processamento da informagão

acerca das dificuldades da sua prática poder ter sido influenciado por factores

pessoais não identificados no estudo. Com efeito, observámos que as práticas

de ensino de ambas as professoras se revelaram, nalguns pontos, incoerentes

com a sua percepgão de auto-eficácia específica, nomeadamente, que Ana foi

capaz de criar condigôes de ensino de maior qualidade do que Teresa. Como

observaremos adiante, essa diferenga foi constatada através da análise das

suas práticas de ensino, dos testemunhos dos respectivos alunos e repercutiu-

se claramente nas distintas oportunidades de aprendizagem criadas pelas

duas professoras.

2. SOBRE O CONHECIMENTO PRÁTICO DOS PROFESSORES

2.1 As Fontes do Conhecimento

O Quadro 148 sintetiza as principais fontes de conhecimento referidas pelos

professores estudados. Como se pode observar, as categorias referidas foram

várias, sem que nenhuma fosse particularmente adstrita a um dos grupos

estudados.

A experiência geral, a socializagão antecipatôria e a formagão académica

foram as categorias mencionadas com mais frequência. As fontes de

experiência geral foram mencionadas por todos os professores. Â excepgão

de Ana, todos os demais mencionaram experiências associadas â sua

socializagão antecipatôria, nomeadamente a aprendizagem por observagão

1 15 O estudo nâo foi encaminhado no sentido de controlar esta variável
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(Lortie, 1975; Grossman, 1990), realizada na escola. A experiência de

formagão académica inicial (Grossman, 1990) sá não foi referida porTeresa.

Quadro 148 - Comparagão quanto das fontes de conhecimento dos quatro professores

Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
Mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Fontes de

conhecimento

Experiência geral

Experiência familiar

Experiência da prática
de ensino

Experíência como

formador

Formacâo académica

Experiência geral

Experiência familiar

Experiência
associativa

Experiência de treino

Experiência escolar

Formacão académica

Experiência geral

Experiência familiar

Formacão académica

Experiência escolar

Experiência geral

Experiência da prática
de ensino

Experiência de treino

Experiência escolar

Formacão académica

Outras referências mereceram menos consenso. A experiência de ensino,

habitualmente referida como sabedoria da prática (Shulman, 1987) ou como

experiência (Grossman, 1990) foi mencionada apenas por Ana e por Rosa; e a

participagão na formagão contínua (Grossman, 1990) unicamente por Ana.

Â excepgão das referências å formagão académica inicial, nenhum dos

professores se referiu directamente a fontes formais ou proposicionais de

conhecimento, nomeadamente â investigagão em ensino ou aos materiais

curriculares, tal como foram mencionadas por Shulman (1987).

Assinalaram-se também um conjunto de categorias não referenciadas na

literatura como fontes do conhecimento dos professores. Estão neste caso, a

experiência familiar e outras experiências, como a participagão em actividades

culturais e associativas.

As respostas dos professores também revelaram o carácter eminentemente

pessoal das origens do seu conhecimento (Clandinni, 1986, Clandinni &

Connely, 1987) expressa nos diferentes motivos que argumentaram para se

referirem å importância das mesmas fontes. A prática de ensino foi referida por

Ana para aludir å sua importância na construgão do conhecimento pedagôgico,

e por Rosa para justificar seu gosto e prazer pelo ensino. A importância da

experiência familiar foi justificada pela heranga dos valores e da atitude (e.g.,

Antônio, Teresa), e pelos efeitos da experiência maternal (e.g., Ana). No
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âmbito da experiência de treino desportivo, Antônio mencionou a sua vivência

como treinador de criangas e jovens, enquanto que Rosa se referiu ao efeito

da sua actividade como atleta.

Este conjunto de testemunhos reflecte claramente a dimensão pessoal e

multidimensional da origem do conhecimento dos professores acompanhados,

não permitindo diferenciar nenhuma particularidade em fungão do nível de

auto-eficácia geral dos professores.

2.2 O Conhecimento Pedagôgico: as percepgôes sobre o

processo de ensino em educagão física

2.2.1 Concepcão de Educacão Física

O Quadro 149 descreve a natureza do contributo escolar da disciplina de

educagão física perfilhada por cada um dos quatro professores, classificadas

de acordo com as propostas de sistematizagão de Crum (1993a) para as

concepgôes de educagão física e de Ennis (1994b) para as orientagôes

curriculares na disciplina.

A primeira ilagão que retiramos da observagão destes resultados é que

nenhum dos casos se referiu de uma forma estrita a apenas uma das

concepgôes ou orientagôes propostas. Em todos eles o discurso dos

professores relevou mais do que uma prioridade para o contributo da

educagão física na formagão escolar dos alunos.

Constatamos também que os professores do grupo com um sentimento de

eficácia geral mais baixa privilegiaram a referência ao desenvolvimento do

conhecimento e prestagão dos alunos no domínio das actividades desportivas,

assumindo-as como elemento central do saber na disciplina. Em ambos os

casos, estes professores valorizaram a aprendizagem da dimensão formal dos

conteúdos, ainda que para Teresa essa prioridade fosse relacionada com a

necessidade de promover a compreensão do fenomeno desportivo (onde não

pareceu estar presente o propôsito de uma socializagão acrítica dos alunos).
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Quadro 149 -

Comparagão quanto âs orientagôes pedagogicas dos quatro professores

Percepcão de auto-eficácia geral
Mais elevada

Percepcao de auto-eficácia geral
Mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Orientacoes

Pedagogicas

(Crum, 1993b)

Crítica-construtiva

Personalista

Pedagogista

Crítica-construtiva

Pedagogista

Desportivista

Biologista

Pedagogista

Desportivista

Biologista

Pedagogista

Orientacôes

Curriculares

(Ennis, 1994b)

Orientacão para a

Aprendizagem

Desenvolvimento

social

Orientacão para a

aprendizagem

Orientacão para a

integracão ecolôgica

Desenvolvimento

social

Mestria Disciplinar

Desenvolvimento

Social

Mestria Disciplinar

Desenvolvimento

Social

Outra característica comum âs duas professoras foi a referência â

importância da condigão física. Rosa referiu-se expressamente ao

desenvolvimento das qualidades físicas dos alunos, enquanto que Teresa

enfatizou a ideia da promogão de um estilo de vida activo, associando-o â

continuidade da prática de actividades desportivas para além do período de

escolarizagão.

Ana e Antônio também privilegiaram a aprendizagem de conteúdos

específicos da educagão física, contudo referiram-se mais genericamente â

actividade motora (ou actividade física), advogando a necessidade de

promover uma utilizagão consciente do saber disciplinar, no sentido de

apetrechar os alunos com um sentido crítico na análise da sua aprendizagem e

com a autonomia necessária ao controlo desse processo. Para além disso,

Antônio mencionou também a importância de uma formagão cultural e

interdisciplinar a partir do núcleo específico de aprendizagens da disciplina.

Nos quatro casos esteve presente a preocupagão de se referirem ao

contributo da educagão física para a formagão da postura social dos alunos,

nomeadamente na sua atitude face aos outros e âs tarefas de aprendizagem;

unanimidade que tem sido reflectida por outros trabalhos. Conjuntamente com

a perspectiva de integragão ecolôgica (que aqui apenas é referenciada por
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Antônio), esta orientagão tem sido identificada como uma característica muito

presente no conhecimento dos professores em relagão ås opgôes curriculares

na disciplina de educagão física (Ennis, Chen et Ross, 1992; Ennis & Zhu,

1991).

O carácter híbrido das orientagôes expressas por cada um dos professores

reforga a ideia, já expressa por outros autores (Clark & Peterson, 1986; Crum,

1993b, Ennis & Zhu, 1991; Rodrigues, 1997), de que as concepgôes

pedagôgicas sustentadas pelos professores são multidimensionais, isto é,

expressam-se a partir da valorizagão combinada de diferentes finalidades para

a disciplina. Todavia, a diferenga encontrada entre os dois grupos de

professores indica que um sentimento mais elevado de auto-eficácia esteve

associado a uma maior valorizagão dos efeitos da disciplina ao nível da

formagão de um espírito activo dos alunos na aprendizagem dos conteúdos e

a uma preocupagão menos concentrada na variante desportiva dos mesmos. A

valorizagão da vertente da responsabilizagão e autonomia dos alunos foi

identificado por outros estudos, realizados noutras áreas disciplinares, como

uma característica dos professores com um nível de auto-eficácia mais elevado

(Woolfolk et al., 1990; Agne et al., 1994). Teresa e Rosa expressaram uma

visão mais "transmissiva" do contributo da disciplina, apelando, sobretudo, â

necessidade de os alunos revelarem um domínio dos conteúdos disciplinares

mais formais (desportivos).

2.2.2 Condicionantes â Realizagão do Contributo da Educagão
Física

Os testemunhos dos quatro professores em relagão aos principais factores

que poderiam concorrer para a consecugão das finalidades por eles apontadas

para a educagão física sintetizam-se no Quadro 150. Os aspectos

considerados situaram-se a vários níveis de generalidade, envolvendo as

diferentes dimensôes sistémicas do processo educativo mencionados por

Brofenbrenner (1987 [1979]). Assim, foram referidos factores associados ao

microsistema (e.g., competência de ensino do professor), ao mesosistema

(e.g, a família e a escola), ao exosistema (e.g., as experiências dos alunos

noutros meios de socializagão), e o macrosistema (e.g., o sistema educativo).
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Quadro 150 - Comparagão quanto âs condicionantes para a realizagão do contributo escolar da EF

referidas pelos quatro professores

Percepcão de auto-eficácia geral
Mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Condicionantes

ao contributo da

educacão física

Família

Atitude face â

educacão física

Sistema

Educativo

Estatuto da

disciplina

Escola

Clima

organizacional

Condigôes Lectivas

Alunos

Formacão anterior

Família

Atitude face â

educacão física

Alunos

Atitude face â

educacão física

Escola

Clima

organizacional
Condicôes Lectivas

Professor

Competência

Sistema

Educativo

Estatuto da

disciplina

Escola

Clima

organizacional
Condicôes lectivas

Escola

Clima

organizacional
Condicôes lectivas

Condicôes para a Formacão dos

Alunos

Condicôes para o Funcionamento da

Disciplina

Pode observar-se que os professores consideraram de forma distinta a

presenga de cada um destes elementos no condicionamento da consecugão

das finalidades da disciplina. Os únicos que atravessam o testemunho de

todos eles relacionaram-se com a dimensão escola, repartindo-se entre

consideragôes sobre o clima de funcionamento administrativo e pedagôgico e

os recursos disponibilizados para o funcionamento da disciplina. O apoio dos

ôrgãos de gestão (no caso da Rosa), as características gerais dos professores

e alunos (no caso de Antônio) e o funcionamento do grupo disciplina (para Ana

e Teresa) foram os factores referidos sob a categoria clima de escola. Em

relagão aos recursos, Rosa e Antônio relevaram sobretudo a qualidade dos

equipamentos lectivos, enquanto Ana acrescentou a importância da "carga"

lectiva, uma preocupagão também partilhada por Teresa. O trabalho do grupo

disciplina, nomeadamente a abertura dos seus elementos å partilha e

discussão dos problemas de ensino entre si (no caso de Ana) e a

harmonizagão das práticas educativas extracurriculares e imposigão de uma

identidade de empenhamento e organizagão perante a escola (no caso de

Teresa) constituíram pontos fortes da narrativa das professoras mais
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experientes. Observou-se assim que a experiência dos professores, ou

eventualmente o seu vínculo ao estabelecimento de ensino (Antônio e Rosa

eram professores destacados), distinguiu a profundidade da análise das

condicionantes a nível da escola, nomeadamente do trabalho do grupo

disciplina. Foi também no grupo de professores mais experientes que

registámos a alusão å importância do estatuto conferido â educagão física no

sistema educativo. As condigôes de obrigatoriedade da disciplina, a

obrigatoriedade da avaliagão (no caso de Teresa), a regularidade do

funcionamento da disciplina ao longo do percurso escolar dos alunos e a

existência de programas (para Ana) caracterizaram os seus argumentos.

As condicionantes situadas no mesosistema foram mencionadas apenas

por Ana e Antônio, situando a vantagem de uma disposigão favorável da

família face å disciplina. Nas restantes referências, Antônio e Ana reportaram-

se a elementos distintos. Ana enfatizou a importância da formagão anterior dos

alunos, a sua regularidade e consistência; Antônio reportou-se directamente ao

papel do professor na qualificagão da actividade de formagão dos alunos,

nomeadamente através da sua acgão de planeamento e intervengão nas

aulas. Apesar de expressarem diferengas, o testemunho destes dois

professores organizou-se em torno da análise de como as diferentes

condicionantes poderiam facilitar ou dificultar a oferta educativa aos alunos,

destacando sempre a sua preocupagão com a qualidade da sua formagão. As

narrativas de Teresa e Rosa assumiram a particularidade comum de se

restringirem ås condigôes de funcionamento organizacionais e institucionais da

disciplina. Desta forma, pudemos distinguir os dois grupos, não apenas pela

diferengas na abrangência dos níveis de sistema considerados, mas também

pelo elemento critério que tomaram por referência na apreciagão dos seus

efeitos.

2.2.3 Sobre o Papel do Professor na Garantia do Contributo
Escolar da Educagão Física

Quando se referiram â importância da intervengão do professor para a

consecugão das finalidades educativas apontadas â disciplina de educagão

física, os quatro professores aludiram a diferentes fungôes ou âmbitos de
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intervengão profissional, sintonizando-se, no seio de cada um dos grupos,

quanto a algumas ideias (Quadro 151). Assim, observámos que a intervengão

junto dos alunos, privilegiando uma relagão prazenteira, mobilizadora do bem-

estar e da motivagão dos alunos para a disciplina (fungão afectiva-relacional)

constituiu um dos papéis importantes atribuído ao professor por Teresa e

Rosa. Nos seus depoimentos, ambas se referiram a esta condigão como uma

base essencial do sucesso do papel do professor. Rosa focou-se na

necessidade de promover actividades motivadoras para os alunos e no

desenvolvimento de iniciativas de complemento curricular que tivessem um

efeito persuasor de uma disposigão favorável face ao trabalho académico.

Teresa referiu-se sobretudo â disponibilidade do professor para reforgar a

coesão da sua relagão com os alunos para a criagão de um clima agradável

nas aulas. Em ambos os casos, foi realgado o carácter decisivo da adesão dos

alunos â disciplina, mesmo que isso implicasse o prejuízo do planeamento

(caso da Teresa) ou o recurso a actividades de teor mais recreativo (no caso

de Rosa). Teresa assumiu a particularidade de acentuar a relagão entre esta

condigão e uma atitude de empenhamento na aula por parte do professor,

centrada na preocupagão com o acompanhamento das actividades dos alunos

e evitando prescindir do controlo das actividades das aulas (fungão de ensino).

Uma preocupagão que Rosa remeteu sobretudo para as opgôes curriculares

ao nível do planeamento e da avaliagão, sugerindo com isso o esforgo a

colocar na formalizagão do controlo do trabalho a realizar na disciplina. As

duas professoras procuraram assim salvaguardar que o investimento na

relagão dos alunos com a actividade não fosse realizado â custa da

implementagão de uma prática meramente ocupacional.

Quanto âs características que o professor deveria possuir para

desempenhar essas fungôes, o elemento comum entre os dois casos recaiu

sobre o conhecimento pedagôgico do conteúdo, onde se referiram â

importância do domínio das actividades a ensinar para as adaptar ao grupo de

alunos (caso da Teresa) ou para definir os objectivos mínimos da

aprendizagem (caso de Rosa). Teresa valorizou sobretudo os atributos

pessoais do professor, nomeadamente a sua sensibilidade e bom-senso no

relacionamento com os alunos, sublinhando, desta forma, uma visão "inatista"
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das características da capacidade do professor. Esta professora também

mencionou a importância do conhecimento das particularidades da maturagão

física e psicolôgica dos alunos. Rosa, referiu-se genericamente å experiência

do professor, fazendo depender dela a superagão das dificuldades do ensino.

Quadro 151 -

Comparagão quanto ao papel do professor e suas características realizagão
do contributo escolar da EF

Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Papel do

professor

Funcão Cooperacão
Funcão Curricular

Funcão Formacâo

Funcão Curricular

Funcão de Ensino

Funcão Afectivo -

relacional

Funcão de Ensino

Funcão Afectivo -

reladonai

Funcão Curncular

Características

essenciais para o

desempenho do

papel

Capaddade
cooperacão

Capacidade formacão

Exp.a profissional

Conhedmento

pedagôgico de

conteúdo

Capacidade formacão

Atributos da

personalidade

Conhecimento

pedagôgico de

conteúdo

Conhecimento dos

alunos

Conhedmento

currículo

Conhedmento

pedagogico do

conteúdo

Exp.a profissional

A fungão curricular do professor foi o único elemento comum presente no

discurso de Antonio e Ana. O primeiro sublinhou a importância do planeamento

e da preparagão da abordagem didáctica dos conteúdos, a segunda o esforgo

de objectivagão e consistência da avaliagão. A maior diferenga entre os seus

testemunhos residiu no facto de Ana se ter reportado ao valor do empenho do

professor nas acgôes de valorizagão da disciplina junto dos seus pares e de

Antônio nunca o ter referido.

Apesar de classificados em categorias distintas, as referências de Ana â

fungão de ensino e aquelas que Antônio fez â fungão de formagão, tomaram

por referência a sua preocupagão com a qualificagão da aprendizagem dos

alunos. A primeira referiu-se â criagão de hábitos de rotina e â promogão de

uma aprendizagem activa e consciente, o segundo â preparagão didáctica e

técnica do professor para a promogão da qualidade das aulas. O propôsito da

formagão foi aliás reiterado por ambos quando se referiram âs características

essenciais que o professor deveria possuir para desempenhar o papel que Ihe

haviam atribuído. Neste domínio, comungaram a ideia de que o professor tem

que estar preparado para encarar a procura de solugôes para os problemas do
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ensino, para evoluir e melhorar a eficácia da sua intervengão. A este atributo,

Ana e Antônio acrescentaram depois requisitos diferentes. Ana focou a

disponibilidade do professor para cooperar com os seus pares e a sua

experiência profissional, referência que partilhou com Rosa, mas que, ao

contrário desta, explicitou estar associada â melhoria da capacidade de

observagão e diagnôstico do professor. Antônio, tal como Teresa e Rosa,

reportou-se ao conhecimento pedagôgico do conteúdo, referindo-se, no

entanto, a esta característica como presságio â capacitagão do professor para

uma maior flexibilidade e adaptagão das suas decisôes curriculares, na

resposta âs contingências do processo ensino-aprendizagem.

No discurso de Ana e de Antônio revisitámos assim a sua preocupagão em

tomar a formagão dos alunos como elemento estruturante do seu pensamento.

Teresa e Rosa, também reiteraram a sua prioridade em reforgar, sobretudo, a

imagem da disciplina, descrevendo o esforgo do professor na promogão de um

clima prazenteiro dos alunos em relagão å educagão física, como uma

condigão nuclear prévia â actividade de ensino, reforgando, uma vez mais, a

ideia de que a eficácia desta actividade dependeria da disposigão inicial dos

alunos. Particularmente no discurso de Rosa parece ter estado latente a ideia

de recorrer a um mecanismo de controlo extrínseco da motivagão dos alunos,

característica que se verificou estar associada a um nível de auto-eficácia mais

reduzido (Wollfok & Hoy, 1990).

Assim, não obstante os professores dos dois grupos terem partilhado

algumas temáticas entre si, foi notôria a diferenga no seu discurso em relagão

ao papel atribuído ao professor na realizagão das finalidades perspectivadas

para a disciplina de educagão física. Os professores com nível de auto-eficácia

mais elevada sublinharam o investimento do professor na qualidade das

aprendizagens, enquanto que as outras professoras focaram a sua

preocupagão no trabalho associado â motivagão e gosto pela disciplina. Uma

diferenga que foi extensível âs características mais valorizadas no professor.

Enquanto que no discurso de Ana e Antônio esteve presente a ideia da auto-

superagão do professor, ou seja, da sua disponibilidade para despender o

esforgo necessário å resolugão dos problemas das suas tarefas profissionais,
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nos seus testemunhos Teresa e Rosa enfatizaram os atributos da

personalidade do professor ou a sua experiência como principais môbiles da

qualidade da sua intervengão, fazendo perpassar uma perspectiva

'determinista" sobre a capacidade de o professor desempenhar o papel que

Ihe é atribuído. Estas evidências reforgam, uma vez mais, a ideia de que os

professores com um nível de auto-eficácia mais elevada valorizam mais e

demonstram uma maior disponibilidade para a inovagão pedagôgica (Allinder

1994; Ghaith & Yaghi.1 997).

2.2.4 Percepgão sobre as Características Gerais de um Ensino

Eficaz

2.2.4. 1 O SlGNIFICADO DE "BONS" RESULTADOS DOS ALUNOS EM EDUCAQÃO FISICA

eas CaracterísticasAssociadas ao Êxito da Sua Participaqão

A comparagão das ideias dos professores acerca do significado de bons

resultados dos alunos em educagão física (Quadro 152), exigem dois níveis de

análise, um referente aos domínios ou áreas da personalidade valorizados,

outro em relagão ao tipo de critério preconizado para a sua apreciagão.

Consoante um ou outro, as intimidades conceptuais no seio dos dois grupos

são distintas.

Focando as áreas da personalidade, observamos que, â excepgão de

Teresa, todos os restantes professores reconheceram a importância dos

alunos revelarem resultados em três domínios tradicionais de expressão da

sua personalidade: cognitivo, motor e socio-afectivo. No caso de Teresa, esses

resultados são referenciados â aprendizagem dos conteúdos disciplinares

pelos alunos, distinguido-se assim do testemunho de Rosa, que mencionou

separadamente cada umas das três áreas. Esta professora referiu que era no

produto da avaliagão do conhecimento, no cumprimento das componentes

críticas dos gestos propostos e na forma de colaborar na aula e de estar em

grupo, que encontrava os indicadores sobre os resultados positivos dos alunos.

Antônio e Ana também se referiram aos mesmos domínios da

personalidade. No entanto, quando se reportaram a cada um deles, fizeram-no

reflectindo uma percepgão integrada das áreas cognitiva e motora,
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nomeadamente associando o valor do conhecimento (no caso de Antônio) e a

capacidade de resolugão de problemas e percepgão de competência (segundo

Ana) ås aprendizagens realizadas no domínio motor.

O significado de um aluno com bons resultados na disciplina foi assim

reportado, para todos os professores, a aspectos relacionados com os

conteúdos da disciplina e, para a maioria deles, ao desenvolvimento de

capacidades sociais dos alunos. Porém, encontramos maior identidade nos

testemunhos dos dois professores com um sentimento mais elevado de auto-

eficácia do que entre as referências realizadas por Teresa e Rosa.

Quadro 152 - Comparagão quanto â percepgão dos quatro professores sobre o signifĩcado de

,
_•_

Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Domínios da

personalidade
valorizados

Cognitivo

Motor

Socio-afectivo

Cognitivo

Motor

Sodo-afectivo

Não espedficado

Cognitivo

Motor

Socio-afectivo

Critério de

apreciacão

Individual Normativo Individual Normativo

Características de

uma participacão

para obterem

bons resultados

Empenhamento na

aprendizagem

(participacão
consciente e

autônoma)

Empenhamento na

aprendizagem

Interpelacão ao

professor

(participacâo
consciente e

autônoma)

Empenhamento na

aprendizagem

(esforco na

concretizacão do

trabalho na aula)

Empenhamento na

aprendizagem

Cumprimento das

regras

(repeticão e ordem)

Este perfil de respostas encontra eco nalguns resultados de estudos que

identificaram, como principais indicadores do sucesso dos alunos, factores

relacionados com aprendizagens específicas e com o desenvolvimento das

suas capacidades gerais (Carreiro da Costa et al., 1992, Diniz, 1997; Neves,

1995).

Quando observamos os critérios denunciados para apreciar os resultados

dos alunos nos diferentes domínios, verificamos que existe uma maior
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identidade entre Ana e Teresa e Antônio e Rosa do que no seio de cada um

dos grupos de auto-eficácia geral. De acordo com as professoras mais

experientes, esse critério deveria ser individual e focado na evolugão

alcangada por cada aluno sem utilizar referentes externos. Por exemplo, no

domínio da prestagão motora, Ana referiu aceitar a variagão individual dos

alunos na qualidade da prestagão, considerando que existia sucesso quando

estes manifestavam a capacidade de desempenho das tarefas com fluência,

ainda que não tivessem superado algumas dificuldades de pormenor. Teresa

também se manifestou nesse sentido, assumindo que se deveria valorizar a

evolugão de cada aluno face ao seu nível inicial de aprendizagem. Neste

domínio, os professores menos experientes remeteram para o contraste com

referentes externos (normativos) a apreciagão dos resultados dos alunos. Na

componente motora, Antônio referiu-se â consecugão dos objectivos mínimos

e Rosa mencionou a necessidade de satisfazer as componentes críticas

previstas no processo de avaliagão.

Em relagão âs características associadas ao êxito da participagão dos

alunos na aula, verificamos que todos os professores se referiram ao

empenhamento dos alunos como um dos preditores dos seus resultados na

aula. Contudo, uma apreciagão mais pormenorizada dos seus testemunhos

revela algumas diferengas entre o sentido empregue nas referência realizadas

por Teresa e Rosa e aquele que foi utilizado por Antônio e Ana. Estes últimos

salvaguardaram que a participagão empenhada dos alunos deveria ser activa e

consciente e não se resumir å execugão mecânica das tarefas. Antônio

reforgou esta ideia referenciando a importância de os alunos assumirem uma

intervengão crítica e responsável sobre as actividades da aula (interpelagão ao

professor). Para Rosa, o empenhamento na tarefa traduziu-se pela repetigão

que os alunos realizavam das tarefas e pelo aproveitamento do tempo de

prática. Em ambos os casos esta professora estabeleceu, mais uma vez, uma

relagão directa entre o empenhamento dos alunos e os resultados da sua

avaliagão. Acrescentou também a importância do cumprimento das regras

estabelecidas na aula. Teresa referiu-se â necessidade dos alunos

compreenderem o espago da aula como um espago de trabalho,
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características que deveriam traduzir pelo esforgo de envolvimento nas tarefas

da aula para a realizagão dos objectivos individuais.

Observamos assim três significados sobre o êxito da participagão dos

alunos na aula. Um, protagonizado pelos professores com um sentimento de

eficácia mais elevado, traduzido por participagão activa e consciente; outro

explicitado por Teresa, associado å demonstragão de esforgo na aula e

concretizagão de objectivos individuais; um terceiro, assumido por Rosa, que

combina a quantidade de prática com uma postura disciplinada dos alunos.

No conjunto das perspectivas expressas sobre os "bons resultados" dos

alunos e a sua participagão nas aulas observámos uma maior unidade entre o

conhecimento de Ana e Antônio. Estes professores revelaram uma perspectiva

mais integrada da formagão cognitiva e motora dos alunos, reflectindo ambos a

preocupagão com a sua participagão activa e consciente nas aulas. Esta

perspectiva está em coerência com a concepgão anteriormente expressa de

que a disciplina deveria servir uma formagão activa e autônoma dos alunos

(perspectiva crítico-constructiva).

Entre Teresa e Rosa não podemos assinalar esta unidade, uma vez que as

duas professoras reflectiram orientagôes diferentes sobre os resultados e a

participagão dos alunos. Devemos contudo sublinhar que, no caso de Rosa,

esteve presente uma maior coerência com a concepgão pedagôgica e

orientagão curricular que sustentou, na medida em que reafirmou a importância

da mestria motora, cognitiva e social dos alunos e reflectiu uma elevada

preocupagão com a repetigão na aprendizagem e o cumprimento das regras

na aula. No seu testemunho, Teresa omitiu a referência que tinha realizado ao

conhecimento do fenômeno desportivo e a importância que tinha conferido â

formagão dos hábitos sociais dos alunos, reflectindo apenas acerca da sua

prestagão nas actividades na aula, e perspectivou o sucesso dos alunos com

um enfoque menos normativo.

2.2.4.2 Aspectos Gerais da Intervenqão Pedagôgica Mais Valorizados

Quando se pronunciaram sobre as características da intervengão

pedagôgica que mais valorizavam, os quatro professores revelaram os
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principais critérios de análise do bom ensino (Quadro 153). Entre os aspectos

enfatizados, a gestão da actividade da aula foi aquela que mereceu maior

consenso entre os professores. Sob esta temática, Ana e Antonio referiram-se

â importância da optimizagão do tempo de prática e do ritmo da actividade dos

alunos, acrescentando assim âs preocupagôes com a qualidade de

aprendizagem sintetizadas no ponto anterior, a atengão para com a

intensidade e quantidade de prática. Antônio ilustrou esta preocupagão através

da alusão â optimizagão do tempo potencial de aprendizagem.

Rosa reiterou a sua preocupagão com o controlo da ordem na aula,

referindo que a sua atengão se focava na forma como o professor garantia a

ausência de comportamentos de indisciplina na aula.

Quadro 153 - Comparagão quanto â valorízagãoda intervengão pedagôgica

Percepcao de auto-eficácia geral

mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Aspectos mais

valorizados na

intervencão

pedagôgica

Gestão da actividade

(tempo de prática,
ritmo da aula)

Gestão da actividade

(tempo de prática;

tempo potencial de

aprendizagem)

Estruturacão dos

conteúdos

(solucôes de

concepcão de tarefas

de aprendizagem)

Informacão e

acompanhamento

(intervencâo e

reforco)

Estruturacâo dos

Conteúdos

(solucôes de

concepcão de tarefas

de aprendizagem)

Gestâo da Actividade

(controlo dos

comportamentos

inapropriados)

Informacão e

acompanhamento

(correccão da

informacão e

utilizacão de

feedback)

A observagão da estruturagão dos conteúdos foi uma preocupagão

avangada por Teresa e Antônio, com o motivo comum de retirar daí indicagôes

sobre solugôes eficazes para organizar as tarefas de aprendizagem. A única

categoria exclusivamente referida por um dos grupos de professores foi o

acompanhamento da actividade dos alunos, mencionada por Teresa e Rosa. A

propôsito desta fungão de ensino, Rosa mencionou a importância da correcgão

da actividade dos alunos, enquanto Teresa realgou a importância do reforgo e

da ajuda ås actividades dos alunos.

De acordo com esta apreciagão, as preocupagôes comuns a cada um dos

dois grupos foram: a rentabilizagão do tempo de prática dos alunos no caso

dos professores com auto-eficácia geral mais elevada; a utilizagão do reforgo
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ou feedback pedagôgico, no caso dos professores com um sentimento mais

baixo de capacidade.

2.2.5 Percepcão sobre as Características da Eficácia do Ensino por
Dimensão de Intervengão Pedagôgica

Com algumas excepgôes, as ideias dos quatro professores sobre as

características de ensino que distinguem a intervengão de um "bom" de um

"mau" professor nas diferentes dimensôes da intervengão pedagôgica,

identificaram-se com as indicagôes da investigagão sobre a qualidade ensino

(Quadro 154). Embora a forma como os professores particularizaram as suas

prioridades pessoais tenha sido distinta, no seu conteúdo encontramos

algumas sintonias que nos permitem reconhecer identidades no seio de cada

um dos grupos.

Foi entre Ana e Antônio que encontrámos maior comunhão de ideias. Neste

grupo essa identidade reflectiu-se nas preocupagôes expressas em relagão â

informagão sobre a actividade, å gestão do tempo e aos princípios sobre o

clima de aula. No primeiro caso foi patente a preocupagão de ambos os

professores em salvaguardar que o período de informagão inicial aos alunos se

constituísse como um momento de comunicagão. A utilizagão de uma

linguagem que facilitasse a compreensão pelos alunos do significado do

conteúdo da informagão, com alusôes å utilizagão do apoio visual, de uma

semântica prôxima dos alunos e com uma ligagão â prática das tarefas de

aprendizagem foram os aspectos do ensino enfatizados por Ana e Antonio

para os períodos de informagão. Estas preocupagôes foram referidas na linha

de coerência que assumiram em relagão a outros elementos do ensino,

particularmente com a sua preocupagão em proporcionarem aos alunos uma

aprendizagem consciente.

Em relagão â informagão, Teresa realgou os princípios gerais para a sua

utilizagão (clareza e duragão), referindo depois a dificuldade em encontrar um

padrão geral de intervengão neste domínio. Rosa realgou a importância de

clarificar os objectivos da aula, sem que contudo tenha especificado a forma

mais adequada de o fazer.
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Quadro 154 ■ Comparagão quanto â efícácia nas dimensôes da intervengão pedagági

Percepcão de auto-eficácia geral

Mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral

mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

I

N

s

T

R

U

c

Ã

0

Informacão Compreensível
Concreta

Ligada â prática

Compreensivel

Linguagem visual e

formalizada

Controlo do Impacto

Clara e Curta Compreensível

(focada nos

objectivos)

Acomp.
Ligacão do FB â

instrucão

Estruturas

organizativas
favoráveis ao FB

Intervencão

sistemática

(reforco ou outra)

Correccão de erros

0

R

G

A

N

I

Z

A

c

Ã

0

Alunos

-

Manter

empenhamento

-

Incutir organizacão

Tempo Tempo e Ritmo

Transicão

Grupos
Material

Tempo Potencial de

Aprendizagem

Tempo nas Rotinas

Clareza Organizacão

Flexibilidade

(gestâo dos episôdios
de aula) -

Espaco
- -

Flexibilidade

(adaptagão å

actividade e å turma)

Organizacão do

material

C

L

I

M

A

Aluno/Matéria
-

Reforcar empatia
alunos/matéria

(prioritário)

- -

Aluno/Aluno
-

Coesâo da turma

(na dependência de

aluno/matéria)

-

Arbitrar conflitos

Estimular relacão

Aluno/Prof. Entusiamo

"Brincadeira"

(na dependênda de

clima de trabalho)

Empatia

aluno/professor
Fadlidade de

comunicacão

(na dependência de

relacâo

aluno/matéria)

Confianca

Negociacão

Compreensão

Liberdade

(na dependência do

cumprimento de

regras)

D

s

C

P

L

I

N

A

PrevenQão Organizacão das

aulas

Qualidade das

situacôes propostas
Controlo alunos

típicos

Fazer compreender
as regras

Adaptar as regras
aos alunos

Definir as regras Definir as regras

Remediacão Intervencão

consistente

Adaptacâo
-

Na base das regras:

Intervencâo

consistente

Diálogo
Adaptacâo

Fazer cumprir as

regras
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A segunda preocupagão comum que se salientou no grupo dos professores

com auto-eficácia geral mais elevada referiu-se å gestão do tempo de aula. Os

dois professores reflectiram uma preocupagão de ligagão entre o

mecanismo da gestão do tempo e a utilizagão das rotinas na aula, referindo-se

a ambas como uma estrutura integrada de decisôes. Nos dois testemunhos, o

aumento do tempo de prática e manutengão do ritmo de aula elevados foram

mencionados como dependentes de uma gestão mais eficaz das rotinas da

aula.

Neste domínio, Teresa referiu-se, mais uma vez, å dificuldade em definir

um padrão de actuagão, sublinhando o carácter flexível que a gestão do tempo

dos alunos e dos espagos materiais deveria assumir. Rosa privilegiou a

responsabilidade do professor em incutir organizagão aos alunos e

responsabilizar-se pela gestão do material.

Embora Antônio tenha dedicado mais atengão å dimensão clima do que

Ana, em ambos os casos foi patente a preocupagão de fazer depender o

investimento na relagão professor-aluno da garantia de um envolvimento dos

alunos com as tarefas de aprendizagem. Através desta referência, ambos os

professores salvaguardaram a prioridade do investimento no envolvimento dos

alunos do trabalho académico da aula, revelando uma compreensão integrada

entre este domínio da intervengão pedagôgica e o clima de aula.

Ao nível do clima de aula, Teresa enfatizou a disponibilidade do professor

para negociar com os alunos o seu envolvimento nas aulas116. Rosa assumiu

uma posigão mais fechada, colocando o investimento no clima da relagão

professor-aluno na dependência da satisfagão dos requisitos disciplinares da

aula.

As similitudes entre discurso de Teresa e Rosa foram menos intensas e

coincidiram sobretudo no facto de ambas se terem reportado â definigão das

regras da aula de uma forma similar, denunciando a importância de ser o

professor a indicar os modos adequados de estar na aula, não revelando,

como Antônio, a preocupagão de, â partida, as fazer compreender (explicando-

116 Recofdamos a este propôsito a metâfora do "casamento" (conferir relatôrio do caso de Teresa).
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as e justificando-as) ou de considerar a sua adaptagão aos alunos. Não

obstante, ao contrário de Rosa, Teresa sublinhou a importância de recorrer ao

diálogo e a uma utilizagão adaptada das regras durante a sua aplicagão (na

remediagão dos comportamentos), enquanto que aquela professora apenas se

referiu â necessidade de as fazer cumprir.

Outro elemento comum ao testemunho de Rosa e Teresa, recaiu sobre o

valor da intervengão sistemática do professor no acompanhamento á

actividade dos alunos. Contudo, enquanto Teresa se referiu â importância de o

professor adoptar uma intervengão sistemática de incentivo aos alunos, Rosa

valorizou sobretudo a correcgão dos erros.

Num balango final sobre estes resultados podemos dizer que foi

principalmente no grupo com auto-eficácia geral mais elevada que

encontrámos maior afinidade de ideias, focadas na promogão do envolvimento

dos alunos no trabalho académico, na base de uma estrutura organizativa

eficaz. Rosa e Teresa revelaram uma identidade mais baixa, havendo mesmo

ideias em relagão âs quais Teresa se revelou mais prôxima dos restantes

professores.

No conjunto dos quatro professores, Rosa diferenciou-se pelas suas

preocupagôes com a ordem e disciplina dos alunos e com uma ôptica

transmissiva da instrugão, ideias que denunciam uma perspectiva do controlo

dos alunos pela custôdia (custodial orientation), identificada noutros trabalhos

como uma característica dos professores com um nível de auto-eficácia mais

baixa (Woolfolk & Hoy ,1990). A orientagão perfilhada por Rosa também tem

sido identificada nalguns estudos sobre o conceito de ensino eficaz ou o

sucesso do ensino, onde o controlo da disciplina e da ordem na aula tem

surgido como um dos indicadores mais referidos por professores de educagão

física (Bogess, 1985; Placek, 1983; Parker, 1995; Schempp.1989),

particularmente em professores mais novos (Schempp, 1999).

0 testemunho de Ana e Antônio, distingue-se deste. Embora reflictam uma

concepgão directiva da relagão pedagôgica, estes professores aproximam-se

de uma orientagão mais humanista do ensino. Este posicionamento, também

designado por caring, tem sido identificado como uma característica dos
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professores com níveis de auto-eficácia mais elevados (Agne, 1990; Wollfolk et

al., 1990)

2.2.6 Percepcão sobre a Eficácia Geral do Ensino

O poder de influência do ensino em geral sobre os alunos, face â presenga

de outros meios de socializagão, foi ajuizado pelos quatro professores como

limitado. Os valores referentes ao índice da eficácia geral do ensino (Quadro

155) indicam que os professores se situaram num nível de respostas

superiores å média dos resultados obtida na aplicagão do questionário de fase

extensiva. Contudo, o nível de cepticismo dos quatro professores foi variável.

Quadro 155- Comparagão do valor e justificagão da percepgão sobre a efĩcácia no ensino

Percepcão de auto-eficácia geral Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada mais baixa

Resultados

Eficácia do Ensino Ana Antônio Teresa Rosa

Indice 3,7 3,2 4,8 4,5

(3,7± 0,7)

Justificacão Fraca influência da Ausênda de Fatalismo do Insucesso do ensino

escola: instrumentos insucesso da missão na disciplina dos

Carga semanal pedagôgicos na da escola e dos alunos

reduzida escola professores
Pluridocência

Colegiabilidade Peso da atitude da Indisciplina dos

família face å escola Peso da glorificacão alunos

Peso da educacão e å escolarizacão social da crianca e do

familiar e socializacão jovem

desportiva Reservas

"psicoiôgicas" dos

alunos

Peso do meio socio-

econômico

Observando os valores das respostas individuais verificamos que Ana e

Antônio foram menos pessimistas do que Teresa e Rosa. Os argumentos

utilizados pelos professores para justificar as suas respostas ajudou a explicar

estas diferengas. Com efeito, embora Ana e Antonio colocassem reservas â

possibilidade de o ensino ter uma grande preponderância, nomeadamente

sobre a educagão familiar, estes professores admitiram existirem no processo

de escolarizagão mecanismos que permitiriam ultrapassar esta limitagão. Ana

referiu-se expressamente ao aumento do tempo de contacto com os alunos, ao

enquadramento professor/alunos e â colaboragão entre professores como

elementos decisivos no reforgo da eficácia do ensino.
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Os argumentos de Teresa e Rosa, não pressupuseram a possibilidade de a

escola e de os professores encontrarem meios de exercer essa influência,

atribuindo ao processo social em geral (caso de Teresa), â educagão familiar e

å origem socio-econômica dos alunos (caso de Rosa) um determinismo na sua

formagão, impossível de ser ultrapassado através da actividade de ensino.

Encontrámos assim dois níveis de crengas que merecem distingão. Uma

muito prôxima de uma visão fatalista do insucesso da escolarizagão e do

ensino face a outros processos de socializagão, outra, mais optimista,

encontrando no prôprio processo de escolarizagão alguma abertura para

exercer essa influência. Assim, apesar da confirmagão da independência

estatística entre a auto-eficácia geral e a eficácia no ensino obtida na fase

extensiva deste trabalho e noutros estudos (Gibson & Dembo, 1984; Green &

Lowen, 1988; Hoy & Woolfolk, 1993; Saklofske et al., 1988, Colardaci, 1992;

Soodak & Podell, 1993; Taylor & Tashakkori, 1995), a análise intensiva que

realizámos evidenciou que os professores com um nível mais elevado de auto-

eficácia foram menos cépticos em relagão å influência que o ensino poderia ter

na formagão dos alunos.

2.3 O Conhecimento Pedagôgico: percepgão sobre as práticas
de ensino individuais

2.3.1 Tipologia e Valor das Situagôes Criticas

Os resultados da apreciagão que os professores realizaram relativamente å

actividade de ensino que desenvolveram durante as duas unidades de ensino

indicaram que, â excepgão do caso de Rosa, a área de intervengão

pedagôgica que Ihes mereceu maior atengão foi a instrugão (Quadro 160).

Antonio, Ana e Teresa elegeram sempre como situagôes críticas das suas

aulas uma maioria substancial de episôdios relativos a esta dimensão. No caso

de Rosa, foi apenas no ensino do andebol que as situagôes de instrugão

captaram prioritariamente a sua atengão.
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Quadro 156 - Comparagão do valor e tipologia das situagôes críticas identifícadas pelos quatro

professores

Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Situacoes Críticas

Valor (%)

Actividade Actividade

(■)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

<+)

Actividade

(-)

Actividade

<+)

Actividade

(-)

Instrucão

- 26,7 53,3 10,4 28,3 60,9 43,8 23,8 47,6

+ 36,7 13,3 37,8 34,0 13,0 0,0 4,8 4,8

Organizacão

- 10,0 6,7 7,6 1,9 13,0 25,0 38,1 38,1

+ 3,0 0,0 15,1 7,7 0,0 12,5 0,0 0,0

Clima

- 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8

+ 0,0 13,3 11,3 15,1 0,0 6,3 4,8 4,8

Disciplina

- 6,7 0,0 11,3 9,4 13,0 12,5 28,6 0,0

+ 3,3 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL

- 56,6 73,3 29,2 43,4 87,0 81,3 90,5 90,5

+ 43,3 26,7 70,8 56,6 13,0 18,7 9,5 9,5

Todos os professores expressaram uma sensibilidade diferente face aos

episôdios de ensino nas várias dimensôes, consoante a unidade temática

considerada. Assim, observamos, por exemplo, que Ana e Rosa assinalaram

situagôes de disciplina na actividade de maior domínio e nenhum episôdio na

outra actividade. Teresa registou situagôes de organizagão no ensino-

aprendizagem do andebol e não assinalou nenhuma no atletismo.

Apreciando agora as diferengas no valor do total das situagôes críticas por

unidade de ensino, nos casos de Ana e Antônio observamos que a

percentagem de episôdios negativos diminui com a dificuldade da actividade,

enquanto que aumenta no caso de Teresa e é idêntico no caso de Rosa. Com

este perfil de resultados parece não existir uma relagão generalizada entre o

nível de dificuldade de ensino da actividade e a incidência de situagôes

negativas.

A comparagão dos casos dentro de cada um dos grupos permite verificar

que as semelhangas entre Antônio e
Ana foram menores do que as diferengas

que os separaram. Em relagão âs primeiras, estes professores foram os únicos

que indicaram situagôes positivas no âmbito da instrugão, ainda que Ana tenha

revelado uma grande diferenga entre as duas unidades de ensino. Foram

também os únicos a referenciar situagôes positivas de disciplina. Entre si,

distinguiram-se sobretudo pelo facto de Antônio revelar uma percepgão

bastante mais positiva das situagôes de ensino identificadas em todas as
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dimensôes de intervengão pedagôgica, enquanto que Ana elegeu sobretudo

situagôes negativas.

Teresa e Rosa apresentam um maior número de identidades: com apenas

uma excepgão, as situagôes por si indicadas foram sempre maioritariamente

realizadas com um valor negativo; revelaram ambas uma percentagem

substancialmente mais elevada de situagôes de organizagão que os restantes

professores; foram as únicas que sô assinalaram situagôes de indisciplina

negativas, sempre numa percentagem superior å dos restantes professores; e

globalmente, indicaram mais situagôes negativas (mais de 80 %).

O que distinguiu os dois grupos foi, por isso, o facto de as situagôes

identificadas serem globalmente mais positivas no grupo dos professores com

auto-eficácia mais elevada (particularmente no caso das situagôes de

instrugão) e destes professores mencionarem menos situagôes de disciplina e

organizagão e as assinalarem de uma forma mais positiva, reflectindo uma

posigão mais optimista sobre o seu ensino e mais focada sobre os problemas

da instrugão.

Comparando o valor dos episôdios críticos identificados com o nível de auto-

eficácia específica expresso pelos professores, verificamos que os seus

resultados apenas foram mais coincidentes nos casos de Antônio e Rosa. Ana

revelou discordâncias parciais entre as duas avaliagôes em fungão do tipo de

actividade ensinada, manifestando uma percepgão mais positiva da actividade

realizada no domínio do clima relacional e mais negativa das situagôes no

domínio da disciplina e organizagão. Teresa revelou um perfil de apreciagão

inverso (substancialmente mais negativo) em todas as áreas de intervengão,

excepto no clima. Observamos também que o facto de os professores

revelarem um sentimento de auto-eficácia específico mais elevado numa

dimensão de intervengão pedagôgica não teve relagão com o número de

situagôes críticas negativas assinaladas nessa área de ensino. Neste sentido

parece existir uma independência clara nos dois tipos de percepgôes
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2.3.2 Razôes e implicagôes das Situagôes Críticas

O Quadro 157 ilustra as causas indicadas por cada um dos quatro

professores para as situagôes críticas inventariadas durante as duas unidades

de ensino acompanhadas.

Como se observa, os perfis atribucionais revelados apresentaram-se em três

configuragôes. Uma delas foi assumida por Rosa em ambas as actividades e

correspondeu a situar em si mesma as razôes das facilidades encontradas no

ensino e nos alunos as causas das dificuldades. Um perfil semelhante perfil foi

denunciado por Antônio no basquetebol, contudo, neste caso, a repartigão das

responsabilidades pelas situagôes negativas foi muito mais equilibrada.

O segundo perfil foi assumido por Teresa no ensino do atletismo e por Ana

no ensino do voleibol. Neste caso, os elementos facilitadores do ensino

referidos foram atribuídos ao professor, enquanto que a responsabilidade pelas

situagôes negativas da aula se repartiram pelo professor e pelos alunos. O

terceiro foi assumido por Teresa no andebol, por Antônio no ensino do

atletismo e por Ana na ginástica e constou da atribuigão das origens dos

episôdios bem e mal sucedidos å intervengão do professor.

Quadro 157 - Comparagão das razôes atribuídas âs situagôes críticas pelos quatro professores

Percepcão de auto-efîcácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Razôes

Efeito (V.)

Actividade Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Aluno . 25,0 10,5 17,2 23,8 38,9 23,1 42,9 72,7

+ 10,7 0,0 17,2 14,3 0,0 7,7 7,1 9,1

Professor _ 28,6 63,2 13,8 28,6 44,4 23,1 14,3 9,1

+ 25,0 21,1 48,3 33,3 5,6 30,8 21,4 9,1

Contexto . 10,7 5,3 3,4 0,0 11,1 7,7 14,3 0,0

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0

Se observarmos agora as percentagens de referências realizadas pelos

professores aos alunos e a si proprios, verificamos que Ana, Antônio e Teresa,

com vantagem para os primeiros, atribuem a maioria das causas a factores

sob o seu controlo, mas que Teresa foi a professora que mais

responsabilidades atribuiu aos alunos pelas situagôes negativas. Assim,

verificamos que os perfis atribucionais de Ana foram claramente internos, os
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de Antônio tendencialmente internos, e os de Teresa tendencialmente externos

em relagão âs origens das situagôes negativas das aulas.

O conjunto destes perfis revela alguma variabilidade da percepgão dos

professores na compreensão da origem das situagôes identificadas.

Importando para esta situagão as categorias de atribuigão causal proposta

para o sucesso de aprendizagens dos alunos (Clark & Peterson, 1986),

observamos que Rosa assume um perfil de "auto-valorizagão" e que nenhum

professor revela um perfil "sobre-defensivo", na medida em que ninguém

atribuiu maioritariamente aos alunos as situagôes de sucesso na aula.

Embora não se refiram directamente å aprendizagem dos alunos, estes

resultados retratam a diversidade de perfis de causalidade que tem sido

encontrada em Portugal nos professores de educagão física neste domínio

(Carreiro da Costa, Carvalho, Onofre & Diniz, 1992; Neves, 1995; Diniz, 1997).

Por outro lado, vão no sentido de corroborar a evidência de que os professores

com um nível mais elevado de auto-eficácia tendem a revelar um perfil

atribucional mais interno (Agne et al., 1994; Onofre, 1991).

A percepgão sobre as implicagôes das situagôes identificadas apara a

eficácia do ensino é apresentada no Quadro 158.

Quadro 158 - Comparagão das consequências atribuídas ãs situagôes críticas

Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Implicacôes na

Eficácia do Ensino (%)

Ana Antônio Teresa Rosa

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Activldade

(+)

Actividade

(•)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

APZ Consciente 25.0 37,5 25,0 5,0 14,3 0,0 0,0 0,0

APZ em Geral 0,0 12,5 0,0 0,0 28,6 0,0 28,6 57,1

Cooperacão 0,0 0,0 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Motivacão 37,5 18,8 17,9 30,0 28,6 16,7 14,3 14,3

Qualidade Prática 25,0 31,3 28,6 30,0 28,6 50,0 14,3 14,3

Quantidade Prática 12,5 0,0 21,4 35,0 0,0 33,3 42,9 14,3

Uma observagão geral das respostas considerando as categorias mais

escolhidas por cada um dos professores em ambas as unidades de ensino,

indica que as preocupagôes principais dos professores em relagão âs

situagôes críticas se prendem com os seus efeitos na motivagão dos alunos, e

qualidade de prática (comum a Ana, Antônio e Teresa). Verificamos também

que as categorias mais escolhidas são indicadas de forma quase idêntica entre

as duas actividades. As respostas de Rosa constituíram uma excepgão a estas
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duas constatagôes. Com efeito, esta professora, privilegiou a referência a

efeitos na aprendizagem não especificados e å quantidade de prática

(partilhando esta última tendência com Antônio). As suas referências também

assumiram um sentido diferente nas duas actividades.

Face a este quadro geral de resultados, a única coincidência que

encontrámos no grupo com auto-eficácia mais baixa foi a referência âs

consequências não especificadas na aprendizagem, sendo que Rosa se referiu

mais vezes a esta categoria.

As similaridades entre Teresa e o grupo dos professores com auto-eficácia

mais elevada foi maior do que aquela que revelou com Rosa, nomeadamente

pela coincidência nas indicagôes dos efeitos sobre a motivagão dos alunos e a

qualidade da sua prática. Desta forma, também não encontrámos grandes

singularidades no testemunho de Ana e de Antônio. O único aspecto que nos

merece ser assinalado é o facto de ambos se terem referido ao impacto das

situagôes críticas na compreensão e utilizagão crítica das aprendizagens pelos

alunos, em ambas as unidades de ensino.

Assim, como conclusão, podemos sublinhar que Ana e Antônio se

distinguiram de Teresa e, sobretudo, de Rosa pelo facto de terem sido mais

específicos nas consideragôes sobre as consequências da sua prática na

eficácia do ensino, revelando uma maior tendência para apreciar esse impacto

em termos da responsabilizagão e autonomia dos alunos na aprendizagem,

identidade que está em coerência com a sua imagem sobre as características

gerais da eficácia no ensino e sobre a eficácia nas dimensôes de intervengão

pedagôgica que tivemos oportunidade de diferenciar.

2.3.3 Frequência e Circunstâncias das Situagôes Críticas

Identificadas

O Quadro 159 mostra que as situagôes identificadas pelos quatro

professores foram, na sua maioria, situagôes com que se confrontam

frequentemente, o que significa que o seu testemunho não foi episôdico, i. é.,

não focou circunstâncias excepcionais da sua actividade de ensino. Apesar

dessa tendência geral, entre o conjunto de professores destacam-se, por
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razôes distintas, os casos de Ana e Antônio. A primeira por nunca se referir a

situagôes críticas pouco ou nada frequentes, o segundo por ter revelado

conhecer sempre a intensidade com que estas se manifestavam.

Observa-se também que no caso de Ana e Antonio, as situagôes críticas

foram encontradas com mais frequência no ensino das actividades que

sentiram mais capazes, enquanto que, para Teresa e Rosa, a frequência das

situagôes é maior nas actividades em que indicaram ter mais dificuldades em

ensinar.

Quadro 159 - Comparagão quanto â frequência e contexto de ocorrência das situagôes críticas

indicadas pelos quatro professores

Percepcão de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
Mais baixa

Frequência/Contexto

(%)

Ana Antônio Teresa Rosa

Actividade

(+)

Actlvidade

(-)

Activldade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Activldade

(-)

Frequente/Mt.0

frequente

90,9 86,7 82,6 73,3 66,7 80,0 57,1 75,0

Nada/Pouco frequente 0,0 0,0 17,4 26,7 16,7 10,0 28,6 12,5

Não sabe/Não responde 9,1 13,3 0,0 0,0 16,7 10,0 14,3 12,5

Aluno 55,6 48,1 35,7 18,8 29,4 27,3 44,0 47,1

Professor 22,2 25,9 14,3 9.4 0,0 18,2 20,0 5,9

Envolvimento 22,2 11.1 3,6 0,0 11,8 0,0 0,0 11,8

Matéria/Conteúdo 0,0 11,1 3,6 28,1 17,6 36,4 8,0 5,9

Geral 0,0 3,7 42,9 43,8 41,2 18,2 28,0 29,4

Em conclusão, podemos referir que todos os professores tenderam a

identificar situagôes com que se confrontam frequentemente, sendo que os de

auto-eficácia mais baixa o fizeram sobretudo nas actividades que menos

dominavam.

Analisando agora a dimensão contextual das situagôes críticas, observamos

duas tendências de percepgão dos professores sobre as condigôes de

emergência das situagôes identificadas. No caso de Antônio e, parcialmente,

no caso de Teresa (e.g., actividade que mais domina) as situagôes

identificadas foram, sobretudo, comuns a todas as circunstâncias do ensino.

Quando apreciou as circunstâncias de ocorrência das situagôes identificadas,

durante o ensino do atletismo, Teresa considerou que estas estavam, na sua

maioria, dependentes do tipo de actividade que se ensinava. A segunda

tendência foi protagonizada por Ana e Rosa que, nas duas actividades,

atribuíram âs características dos alunos a maior variagão na ocorrência das

situagôes.
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Em síntese, podemos dizer que o nível de especificidade das situagôes

críticas identificadas é percepcionado de forma distinta entre os professores,

não existindo replicagão no seio de cada um dos grupos de caso em estudo, o

que indica a ausência de relagão entre o nível de auto-eficácia e o nível de

generalidade das situagôes críticas identificadas.

2.3.4 Modos e Fundamentos de Intervengão Preconizados Para

Encarar as Situagôes Críticas

O conhecimento pedagôgico sobre a prática de ensino relatado pelos

professores em cada uma das unidades de ensino é sintetizado no Quadro

160, considerando as quatro áreas de intervengão pedagôgica, a forma como

esse conhecimento foi expresso e o seu relacionamento com o conhecimento

proposicional proposto pela investigagão sobre a qualidade do ensino.

As últimas linhas do quadro revelam as características mais gerais desse

conhecimento e permitem verificar que, â excepgão de Rosa na unidade de

ensino da ginástica, todos os professores manifestaram deter um

conhecimento maioritariamente relacionado com as indicagôes sobre a

qualidade do ensino. Esta relagão foi particularmente expressiva nos casos de

Ana e Antônio em relagão âs duas unidades, e em Teresa na actividade de

atletismo, tendo-se revelado nos três professores em pelo menos 80 % das

referências.

No que concerne â estrutura desse conhecimento, traduzida pela forma

como os professores se referiram aos seus modos de ensino, observamos que

Ana e Antônio foram claramente os professores que privilegiaram a

explicitagão dos fundamentos do seu comportamento de ensino, referindo-se

com mais frequência a princípios de intervengão pedagôgica. Foi também nos

testemunhos de Ana e Antônio que encontrámos um conhecimento mais

flexível e mais relacionado com os indicadores de um ensino de qualidade. No

seio do grupo de auto-eficácia mais baixa, Teresa revelou um perfil de

conhecimento mais prôximo de Ana e Antônio do que de Rosa, tendo sido

mais reflexiva e flexível que esta última. Não obstante, foi nestas duas
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professoras que se observou um conhecimento menos relacionado com a

eficácia do ensino.

Quadro 160 - Comparagão dos modos de intervengão identifícados pelos quatro professores

Percepcáo de auto-eficácia geral
mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral
mais baixa

Modos de

Intervencão/Relacão com a

Eficácia do Ensino (%)

Ana Antônio Teresa Rosa

Act. (+) Act. (-» Act. (+) Act. (-) Act. (+) Act. (-) Act. (+) Act. (-)

R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR R NR

Instrucão

Principios 21.1 0,0 18,9 0,0 9,6 1,9 9,4 0,0 0,0 3,1 6,7 6,7 4,6 0,0 0,0 0,0

P. altemativos 18,4 0,0 18,9 2,7 17,3 0,0 6,3 3,1 6,3 9,4 6,7 0,0 4,6 4,6 6,7 0,0

P. Unicos 13,2 2,6 10,8 0,0 7,7 1,9 12,5 3,1 9,4 6,3 6,7 0,0 13,6 18,2 17,7 15,9

Total
52,7 2,6 48,7 2,7 34,6 3,8 28,2 6,2 15,7 18,8 20,1 6,7 22,8 22,8 24,4 15,9

55,3 51,4 38,4 34,4 34,5 26,8 45,6 40,3

Organizacão

Princípios 15,8 0,0 0,0 0,0 3,8 1,9 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P. alternativos 5,3 0.0 2,7 0,0 5,8 0,0 15,6 0,0 0,0 3,1 13,3 0,0 4,6 0,0 0,0 0,0

P. Unicos 0,0 2,6 13,5 2,7 9,6 3,8 3,1 0,0 3,1 6,3 20,0 6,7 31,8 0,0 11,1 11,1

Total
21,1 2,6 16,2 2,7 19,2 5,7 20,6 0,0 3,1 12,5 33,3 6,7 36,4 0,0 11.1 11,1

23,7 18,9 24,9 20,8 15,6 40,0 36,4 22,2

Clima

Relacional

Princípios 5,3 0,0 2,7 0,0 11,5 0,0 12,5 6,3 3,1 0,0 13,3 6,7 0,0 0,0 0,0 2,2

P. altemativos 2,6 0,0 8,1 0,0 5.8 0,0 3,1 0,0 6,3 6,3 6,7 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0

P. Unicos 0,0 2,6 0,0 0,0 7,7 1,9 3,1 0,0 12,5 3,1 0,0 0,0 9,1 4,6 0.0 4,5

Total
7,9 2,6 10,8 0,0 25,0 1,9 18,7 6,3 21,9 9,4 20,0 6,7 9,1 4,6 0,0 6,7

10,5 10,8 26,9 25,0 31,3 26,7 13,7 6,7

Disciplina

Princípios 2,6 0,0 8,1 0,0 1,9 0,0 6,3 0,0 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

P. altemativos 5,3 0,0 0,0 2,7 1,9 0,0 3,1 0,0 3,1 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 2,2 4,5

P. Unicos 5,3 | 0,0 8,1 0,0 1,9 3,8 6.3 0,0 3,1 3.1 0,0 0,0 0,0 4,6 11,1 13,6

Total
13,2 0.0 16,2 2,7 5,7 3,8 15,7 0,0 15,6 3,1 6,7 0,0 0,0 4,6 13,3 18,1

13,2 18,9 9,5 15,7 18,7 6,7 4,6 31,4

Total

Princípios 44,7 0,0 29.7 0,0 26,9 3,8 31,3 6,3 12,5 6,3 20.0 13,3 4.6 0,0 0,0 2,2

P. altemativos 31,6 0,0 29,7 5,4 30,8 0,0 28,1 3,1 18,8 18,8 33,3 6,7 9,1 4,6 8,9 4,4

P. Unicos 18,4 5,3 32,4 2,7 26,9 11,5 21.9 9,4 28,1 18,8 26,7 6,7 54,5 27,3 40,0 44,4

Total 94,7 5,3 91,9 8,1 84,6 15,4 81,3 18,8 56,3 43,8 80,0 20,0 68,2 31,8 48,9 51,1

Apreciando agora cada dimensão por si, verificamos que a instrugão

constitui o conteúdo dominante do conhecimento expresso pelos professores.

Com efeito, â excepgão de Teresa na unidade de ensino do atletismo, todos os

professores mencionaram predominantemente formas de actuagão neste

domínio. Nesta dimensão, a percentagem de referências de Ana e Antônio

relacionadas com a qualidade do ensino foi superior ås das restantes

professoras, assim como foi superior a quantidade de referências a princípios

e a percentagem de modos expressos sob a forma de alternativas.

Os procedimentos de organizagão ocuparam a segunda prioridade de Ana e

a terceira de Antônio, e constituíram para Teresa a primeira prioridade no

atletismo e a última no andebol. Nesta dimensão, Ana e Antônio manifestaram,

uma vez mais, uma maior preocupagão reflexiva na análise dos seus modos

de actuagão, sendo que, entre os dois, Antônio foi mais regular ao longo das

duas unidades de ensino. Distintamente da instrugão, na organizagão o
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conhecimento dos professores revelou uma flexibilidade variável em fungão da

actividade ensinada e do professor, sendo ainda atribuível a Teresa e Rosa a

expressão do conhecimento menos versátil. Nesta dimensão observou-se uma

maior equidade entre todos os professores em matéria da relagão entre o seu

conhecimento e as indicagôes da investigagão em ensino.

Teresa e Antônio revelaram que uma parte significativa do seu

conhecimento era dedicada â dimensão do clima relacional, por contraste com

Ana e Rosa que poucas indicagôes realizaram neste domínio da intervengão.

Nesta área do conteúdo do conhecimento, Teresa acompanhou Ana e Antônio

no nível reflexivo que denunciaram. Á semelhanga do conhecimento sobre a

organizagão da aula, também no domínio do clima relacional, a relagão com as

indicagôes da investigagão em ensino se revelou semelhante entre todos os

professores.

Finalmente, em relagão ao conhecimento dos professores sobre a disciplina,

observamos que esta área mereceu uma atengão variável, tendo sido Rosa a

professora que mais importância Ihe concedeu (durante a unidade de ensino

do andebol). Observamos também que, â excepgão do caso de Rosa, o

conhecimento dos restantes professores revelou-se: similar na atengão

conferida a esta área (que foi a menos referida pelos três); na estrutura do seu

pensamento (nível de fundamentagão e versatilidade reveladas) e no

relacionamento com as orientagôes sobre a eficácia no ensino.

Numa síntese possível sobre estes resultados, diríamos que as

características gerais observadas no conhecimento expresso pelos grupos de

professores reflectem principalmente as diferengas sobre a fungão de

instrugão, onde os professores com um nível mais elevado de auto-eficácia

geral revelaram um conhecimento mais reflexivo, flexível e relacionado com as

indicagôes sobre a qualidade do ensino. Com efeito, no âmbito da

organizagão, essas diferengas mantiveram-se apenas ao nível da estrutura do

conhecimento; e nas dimensôes disciplina e clima, as distingôes entre os

professores no seio de cada grupo foram maiores do que entre alguns

professores de grupos diferentes. Neste particular deve-se destacar, uma vez
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mais, o caso de Rosa que se distinguiu dos restantes professores no

conhecimento sobre a disciplina.

Estes resultados estão em coerência com a ideia de que os professores

com uma auto-eficácia mais elevada revelam um conjunto de solugôes

técnicas mais adequadas e versáteis para implementar as condigôes de um

ensino eficaz (Onofre, 1991). Indicam também a presenga de uma estrutura
do

conhecimento sobre a intervengão pedagôgica mais complexa nos professores

com auto-eficácia mais elevada. Com efeito, o conhecimento relatado por

estes professores revelou maior fundamentagão, justificagão ou

aprofundamento das situagôes de ensino e também um maior relacionamento

com as condigôes da qualidade do ensino, características apontadas na

literatura como indicadores de uma estrutura mais elaborada do conhecimento

(Peterson & Comeaux, 1988; Roehleret. al., 1988; Winitzky, 1992).

O conjunto das apreciagôes de Ana, Antônio e Teresa sobre os resultados

de utilizagão dos seus modos de intervengão revela uma percepgão geral

muito positiva e, portanto, um sentimento elevado de satisfagão sobre a forma

de actuagão que estes professores disseram privilegiar (Quadro 161).

Quadro 161 - Comparagão da percepgão dos professores sobre os resultados da utilizagão

dos modos de acgão propostos.

Percepcão de auto-eficácia geral

mais elevada

Percepcão de auto-eficácia geral

mais baixa

Ana Antônio Teresa Rosa

Razôes

Efelto (V.)

Actividade

(+>

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Actividade

(+)

Actividade

(-)

Instrucão - 0,0 0,0 14,3 15,4 0,0 22,2 7.1 10,0

+ 37,5 42,1 35,7 7,7 44,4 55,6 28,6 30,0

Organizacão - 0,0 5,3 0,0 0,0 5,6 0,0 14,3 20,0

+ 25,0 10,6 7,1 30,8 5,6 0,0 7,1 20,0

Clima

Relacional

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0

+ 37,5 36,8 21,4 15,4 38,9 11,1 0,0 10,0

Disciplina

- 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 35,7 0,0

+ 0,0 5,3 21,4 23,1 5,6 11,1 7,1 0,0

Total

- 0,0 5,3 14,3 23,1 5,6 22,2 57,1 40,0

+ 100,0 94,8 85,8 77,0 93,5 77,8 42,8 60,0

Rosa constituiu uma excepgão a esta regra, na medida em que a

percentagem de apreciagôes positivas que realizou em ambas as actividades

foi substancialmente mais baixa, tendo realizado uma apreciagão

maioritariamente negativa da sua intervengão na actividade que disse dominar
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melhor (a ginástica). Para isso contribuíram preponderantemente as avaliagôes

negativas sobre o impacto dos seus procedimentos no controlo da disciplina.

Uma apreciagão por dimensão de intervengão pedagôgica mostra que o

balango dos professores é particularmente positivo em relagão ao impacto das

suas acgôes no sistema de instrugão, com a excepgão no caso de Antônio no

atletismo que, além de apreciar negativamente os efeitos das suas acgôes

neste domínio, se preocupou sobretudo com os efeitos sobre a organizagão e

disciplina. Nestas duas áreas de intervengão, o julgamento dos professores foi

muito variável, contrastando com a dimensão do clima de aula, em que a

maioria considerou existir um conjunto de consequências positivas.

Retendo-nos sobre as diferengas de testemunhos no seio dos grupos,

verificamos que Antônio e Ana diferiram sobretudo na quantidade de

apreciagôes positivas gerais e na consideragão que ambos conferiram aos

efeitos na área da disciplina. Ana ajuizou os efeitos das suas acgôes de forma

mais positiva e revelou uma preocupagão baixa com as suas consequências

naquela dimensão. Rosa e Teresa revelaram diferengas mais substantivas

entre si. Teresa expressou uma avaliagão bastante mais positiva dos efeitos

das suas acgôes, observando sobretudo as consequências no domínio da

instrugão e do clima, enquanto que Rosa deu mais importância â organizagão

e disciplina.

Considerando agora os dois grupos, verificamos não ter sido observável

nenhum padrão que os diferenciasse, o que se pode explicar pelo facto do

testemunho de Teresa se ter aproximado mais das percepgôes de Ana e de

Antônio do que da apreciagão de Rosa.

Considerando que estes juízos representam a expectativa de resultados dos

professores em relagão â sua intervengão (Bandura, 1986, 1997), e realizando

apenas uma apreciagão geral das tendências de resposta dos professores,

verificamos que nem sempre se observou uma relagão directa entre este

testemunho e o sentimento de auto-eficácia específica expresso. Com efeito,

todos os professores revelaram apreciagôes sobre os efeitos das suas acgôes

que não foram coincidentes com o valor do seu sentimento de eficácia em pelo

menos uma das dimensôes de intervengão pedagôgica. No caso de Ana, esse
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contraste situou-se ao nível da instrugão e do clima relacional, tendo revelado

um sentimento de capacidade mais negativo do que a expectativa de

resultados. Na instrugão, Antônio revelou uma expectativa de resultados

menos positiva que o seu sentimento de capacidade. Uma diferenga no

mesmo sentido foi encontrada no caso de Teresa para a instrugão e clima. No

testemunho de Rosa, a expectativa de resultados foi mais positiva na instrugão

e mais negativa na organizagão.

Estes resultados parecem assim reflectir a distingão entre os constructos de

auto-eficácia e expectativa de resultados argumentada na literatura (Bandura,

1986, 1997).
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3. QUALIDADE DO ENSINO

Para a análise das diferengas reveladas pelos professores na actividade de

ensino e nos seus efeitos sobre os alunos procedemos â comparagão

estatística dos dados quantitativos da observagão e das respostas dos alunos

aos questionários. A apreciagão destas diferengas incidiu sobre: a gestão dos

sistemas de instrugão e organizagão; a gestão do sistema social dos alunos; a

percepgão dos alunos sobre a actividade de ensino do professor; e a

percepgão dos alunos sobre a disciplina, si prôprio, a sua participagão e sobre

a turma. Para esta análise foram considerados os dados recolhidos para cada

caso nas duas unidades de ensino. Comparámos primeiro os casos no seio

dos grupos e, depois, os grupos entre si.

3.1 Gestão dos Sistemas de Tarefas e Oportunidades de

Aprendizagem

No Quadro 162 representamos as diferengas na gestão dos sistemas de

instrugão e organizagão que foram consideradas estatisticamente

significativas117. Iniciando a análise pelos resultados para o grupo dos

professores com maior nível de auto-eficácia geral, observamos que as aulas

de Ana e Antônio, apesar de não se terem distinguido na maioria das

categorias consideradas, assumiram várias diferengas nos dois sistemas de

tarefas.

Em relagão â tarefa de informagão inicial, Ana utilizou uma disposigão

menos favorável de comunicagão e recorreu a fontes de informagão que não

foram utilizados por Antônio. Esta última diferenga assinala o facto de Ana ter

usufruído de recursos que Antônio desejava, mas a que não teve acesso - um

quadro de apoio â comunicagão com os alunos.

Ao nível das tarefas práticas as diferengas foram observadas na intensidade

da responsabilizagão dos alunos com recurso ao feedback pedagôgico e na

utilizagão das estruturas organizativas. Durante a sua realizagão, Ana fez

maior uso deste tipo de responsabilizagão e privilegiou mais do que Antônio

117 Os resultados integrais das comparacfies estatisticas podem ser consultados nos anexos 2.14 e 2.15
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um contexto de organizagão da turma por grupo ou tarefa, enquanto este usou

durante mais tempo uma organizagão de tipo massivo simultâneo.

Nas tarefas de organizagão os dois professores distinguiram-se no tempo

que despenderam nas rotinas de manipulagão do material e transigôes.

Antônio foi mais eficaz na primeira e Ana na segunda. Deve recordar-se que

Antônio, ao contrário de Ana, não dispunha de espagos interiores e utilizava

normalmente um recinto amplo. Ana, não sô realizou todas as aulas no interior,

como em várias aulas o teve que fazer num espago reduzido. Finalmente a

última diferenga surgiu em relagão å clareza e ao nível de responsabilizagão

utilizados no período de avaliagão da actividades da aula, onde Ana obteve

resultados superiores a Antônio.

Os resultados sobre as características da intervengão dos professores não

foram acompanhados por diferengas significativas na participagão dos alunos

nas diferentes tarefas, o que traduz a similitude da cooperagão dos alunos de

ambas as turmas nas actividades propostas pelos seus professores.

Rosa e Teresa revelaram apenas duas diferengas significativas entre as

características do seu ensino. Neste grupo verificámos que, apesar de não

haver distingôes significativas em relagão ao modo de intervengão destas

professoras no domínio da instrugão, o impacto da sua actividade junto dos

alunos foi diferente, traduzindo-se pelo nível mais baixo de cooperagão dos

alunos de Rosa nas tarefas de aprendizagem. A segunda diferenga consistiu

no protagonismo da gestão dos grupos, que Rosa reservou

predominantemente para si, enquanto que Teresa atribuiu essa

responsabilidade sobretudo aos alunos.

As diferengas entre os dois grupos de professores foram mais frequentes e

a favor dos professores com um nível de auto-eficácia superior, situando-se

maioritariamente no domínio da instrugão, no modo de intervengão dos

professores e no seu impacto em termos das oportunidades de aprendizagem

dos alunos. Neste sistema, essas diferengas encontraram-se na informagão

inicial, ao nível da clareza e da utilizagão de outras fontes de informagão; na

avaliagão final, ao nível do tempo passado nesta actividade, e também da sua

clareza; ao nível da prática, em termos das oportunidades de aprendizagem
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concretizadas. Outra área em que os grupos se distinguiram foi na

organizagão, onde Ana e Antônio despenderam menos tempo. Esta diferenga

pode ter sido obtida a partir da gestão das rotinas de manipulagão do material,

onde gastaram menos tempo e obtiveram um nível mais elevado de

cooperagão dos alunos.

Quadro 162 - Comparagão da gestão dos sistemas de instrugão e organizagão

Comparacão
Gestão dos Sistemas

de Instrucão e Organizacão

Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

U P .*, U P .+. U P .*.
Tempo Informacão Explícita 27,5 .612 24,5 .423 58,5 .008 AE+

Tempo Informacão com Disposicâo Favorável 6,5 .005 At 24,0 .379 122,5 .828

Tempo Informacâo com Disposicão Limitativa 6,5 .005 Ana 24,0 .379 122,5 .828

Tempo Informacão Outros Meios 16,0 .027 Ana 32,0 1.0 96,0 .036 AE+

Tempo Prática Massivo Simultâneo 13,0 .04 At 22,0 .202 90,5 .125

Tempo Prática Contexto Gnjpo ou Tarefa 0,0 .001 Ana 20,0 .146 102,0 .295

Tempo Prática Responsabilizacão por FB 13,0 .043 Ana 26,5 .557 99,5 .275

Tempo na Tarefa em Prática 24,0 .401 23,0 .345 10,0 .000 AE+

Tempo Fora da Tarefa em Prática 27,0 .600 9,0 .016 Rosa 45,0 .002 AE-

Tempo Avaliacão Final 24,0 .399 31,5 .957 45,0 .002 AE+

Tempo Avaliacâo Final Explícita 3,0 .004 Ana 12,5 1.0 25,0 .003 AE+

Tempo Avaliacão Final Implicita 12,0 .081 12,5 1.0 10,0 .000 AE-

Tempo Avaliacão Final Responsabilizacão 8,0 .031 Ana 10,0 .317 47,0 .284

Tempo Avaliacão Final Sem Responsabilizacão 8,0 .031 Ant 10,0 .317 47,0 .145

Tempo Organizacão 29,0 .753 21,0 .248 45,0 .002 AE-

Tempo Manipulacão do Material 9,0 .014 Ana 21,0 .247 57,5 .007 AE-

Tempo na Tarefa em ManipulacSo do Material 10,5 .540 11,0 .151 19,0 .001 AE+

Tempo Fora da Tarefa em Manipulacâo do

Material

10,5 .540 11,0 .151 19,0 .001 AE-

Tempo Formacão de Grupos por Professor 12,0 .458 0,0 .005 Rosa 54,0 .432

Tempo Formacão de Grupos por Alunos 12,0 .458 0,0 .005 Ter 54,0 .432

Tempo Transicão 6,0 .006 At 16,0 .093 121.5 .806

Tempo na Tarefa em Transicão 2,5 .003 Ana 23,0 .559 103,0 .690

Tempo Fora da Tarefa em Transicão 2,5 .003 At 23,0 .559 103,0 .690

(+) valor superior

No âmbito da gestão do sistema social dos alunos (Quadro 163),

observamos que as diferengas de intervengão de Ana e de Antônio se

verificaram na promogão do clima da aula e no controlo da disciplina. Nesta

última, Antônio revelou uma maior preocupagão com as características da

reacgão aos comportamentos inapropriados. No clima relacional Ana deu mais

atengão ao acompanhamento aos alunos com mais dificuldades e å utilizagão

de uma interacgão menos apreciativa e mais substantiva (descritiva ou

prescritiva) com os alunos.

A maioria das diferengas nas intervengôes de Teresa e Rosa para o controlo

da disciplina foram favoráveis â primeira. Esta professora preocupou-se mais

com a adopgão de uma reacgão aos comportamentos inapropriados que

incluísse a explicitagão das regras infringidas e com uma intervengão que
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permitisse manter um ambiente positivo na aula. No clima de aula, Teresa

realizou um acompanhamento mais frequente dos alunos com mais

dificuldades, e empenhou-se mais vezes no reforgo do esforgo empreendido

pelos alunos nas tarefas de aprendizagem e nos sucessos que revelavam.

Neste domínio de intervengão, Rosa manifestou-se mais preocupada com a

equidade da reacgão aos comportamentos inapropriados dos alunos.

Quadro 163 - Comparagão da gestão do sistema social da turma

Comparacão Sistemas

Gestão do Sistema Social Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

DISCIPLINA xa gi P (+) X2 gi P (+) X< gi P (+)

Reage aos comportamentos inapropriados
refenndo as regras de conduta da aula que

foram desrespeitadas

10,5 3 .015 At 9,6 2 .008 Ter 7,0 3 .071

Realca os comportamentos apropriados dos

alunos

16,0 1 .000 At 0,0 1 1.0 11,6 2 .003 AE+

Controla a participacão na aula dos alunos

com comportamentos inapropriados

1,8 3 .613 4,0 2 .135 12,2 3 .07 AE+

CLIMA X* gi P (+) X* gi P (+) X* gi P (+)

Durante a prática de aprendizagem,

acompanha as tarefas de maior complexidade

1,0 2 .584 3,8 4 .424 10,1 4 .038 AE+

Durante a prática de aprendizagem,

acompanha os alunos com maior dificuldade

10,6 3 .014 Ana 13,0 2 .002 Ter 8,0 3 .045 AE+

Realca o esforco de aprendizagem dos alunos 5,3 3 .149 9,6 2 .008 Ter 14,9 3 .002 AE+

Realca os sucessos de aprendizagem dos

alunos

5,8 3 .121 9,6 2 .008 Ter 9,8 3 .02 AE+

Reage da mesma forma a comportamentos

inapropriados semelhantes

4,4 2 .111 7,8 3 .049 Ros 15,1 3 .002 AE+

Utiliza um discurso substantivo (descritivo)

quando interage com os alunos

12,5 2 .002 Ana 4,4 2 .111 9,8 3 .02 AE+

Organiza a aula com diferentes tipos de

actividades simultaneamente

1,0 1 .302 0,0 1 1.0 11,2 1 .001 AE-

Durante a aula, interage com a maioria dos

alunos da turma

1,0 1 .302 2,2 1 .131 6,0 1 .014 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência

As diferengas na gestão do sistema social da turma entre os dois grupos de

casos são mais substantivas do que as que observámos no seio de cada um

deles. Assim, verificamos que a intervengão dos professores com um nível de

auto-eficácia mais elevada foi, globalmente, mais positiva nas duas

componentes deste sistema. No clima da aula, isso transpareceu no maior

acompanhamento que realizaram das situagôes em que os alunos

manifestaram maiores dificuldades, fosse ao nível do controlo das actividades

de maior complexidade, ou da ajuda aos alunos mais fracos. Estes professores

manifestaram ainda uma preocupagão superior com o reconhecimento do

empenhamento e sucesso dos alunos nas tarefas de aprendizagem. Ao nível

da disciplina, distinguiram-se pela sua maior preocupagão com a prevengão da

disciplina, nomeadamente ao nível do reforgo dos comportamentos

apropriados dos alunos e do controlo dos alunos mais indisciplinados.
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Os resultados da comparagão dos diferentes estilos de gestão da ecologia

das aulas revelam assim uma clara preponderância das características da

qualidade do ensino nas aulas dos professores com um perfil de auto-eficácia

geral mais elevado. Esta distingão foi observada na gestão de qualquer um dos

três sistemas ou estrutura de tarefas considerados, onde revelaram adoptar

modos de intervengão pedagôgica mais relacionados com a eficácia do ensino,

os quais Ihes permitiram obter uma maior cooperagão dos alunos nas tarefas

académicas e organizativas. Em relagão â instrugão e organizagão, o seu

expediente pedagôgico baseou-se na atengão que concederam aos períodos

de explicitagão dos seus programas de acgão, aos momentos de avaliagão das

actividades; e a um controlo mais fluente e eficaz das rotinas organizativas da

aula. Na gestão do sistema social dos alunos, assentou sobretudo na atengão

concedida å promogão do clima da relagão dos alunos com as tarefas

académicas e com a adopgão de medidas preventivas de disciplina.

Todos os indicadores que se acabam de relatar têm sido mencionados na

investigagão em ensino como características positivamente associadas a

maiores oportunidades de aprendizagem dos alunos.

O nível de clareza e especificidade da informagão proporcionada na

apresentagão das tarefas tem diferenciado os professores que garantem

maiores ganhos de aprendizagem aos seus alunos (Carreiro da Costa, 1988;

Werner & Rink, 1989). Neste domínio foi igualmente referenciada a

importância da utilizagão da informagão audio-visual (Carreiro da Costa, 1988;

De Knop, 1983; Werner & Rink, 1989). Sendo uma característica pouco

comum no ensino da educagão física (Jones, 1992; Romar, 1995; Siedentop et

al., 1994), a clareza da informagão tem sido considerada decisiva no aumento

das oportunidades de aprendizagem dos alunos (Silveram et al., 1993, apud

Romar, 1995), nomeadamente pela forma como permite reduzir a ambiguidade

na definigão das tarefas académicas (Siedentop, 1991).

Embora não correspondam integralmente aos momentos de avaliagão da

actividade, os períodos de paragem da actividade para clarificagão dos critérios

das tarefas académicas e formalizagão das expectativas do professores
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também foram considerados decisivos na promogão do tempo potencial de

aprendizagem dos alunos (Hastie, 1994).

No domínio das tarefas práticas, as comparagôes estatísticas não

diferenciaram significativamente procedimentos particulares, contudo, a

observagão dos dados descritivos dos casos permite verificar que Ana e

Antônio utilizaram um sistema de responsabilizagão mais activo, com uma

percentagem de tempo sem supervisão inferior e recorreram mais aos

contextos organizativos massivo simultâneo (Antônio) e grupo/tarefa (Ana), por

contraste com os seus colegas que utilizaram menos a responsabilizagão

(sobretudo Rosa) e privilegiaram contextos organizativos do tipo

massivo/alternado (Teresa) e jogo (Rosa). O tipo de responsabilizagão e de

contexto organizativo mais utilizados por Ana e Antônio foram relacionados,

respectivamente, com padrôes mais elevados de tempo potencial de

aprendizagem (Hastie, 1994), e com maiores ganhos de aprendizagem dos

alunos (Carreiro da Costa, 1988). Pelo contrário a utilizagão preferencial do

reforgo e do contexto organizativo de jogo foi referido como indicador da

cedência do professor face ao sistema social dos alunos, um dos recursos que

Rovegno (1994) classificou no âmbito da "zona curricular de seguranga".

A capacidade demonstrada pelos professores na redugão do tempo

despendido na gestão das rotinas de manipulagão de material foi também dos

aspectos da intervengão no âmbito da organizagão que se manifestou

relacionado com maiores ganhos de aprendizagem (Carreiro da Costa, 1988).

A literatura dedicada ao estudo do controlo da disciplina tem verificado que

o reconhecimento do comportamento apropriado dos alunos e a recondugão

da atengão dos alunos mais indisciplinados para actividade produtivas nas

aulas são procedimentos pouco utilizados por professores de educagão física

(Brito, 1986; Graham, 1992; Hellison, 1985); no entanto na investigagão do

ensino em geral estes expedientes têm-se manifestado associados â eficácia

de ensino dos professores (Doyle, 1992).

No âmbito da investigagão ecolôgica, tem-se observado que a criagão de

um ambiente académico elevado depende também da atengão que os

professores concedem å criagão de um clima de aula em que os alunos
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desejem envolver-se nas tarefas (Hastie, 1997). Neste sentido a actuagão do

professor para reforgar a relagão entre os alunos e as tarefas constitui um

indicador de eficácia no enquadramento do sistema social do alunos. As

formas alternativas a esta orientagão são normalmente representadas pela

cedência å negociagão desencadeada pelos alunos ou a tentativa de impor os

programas de acgão de instrugão com recurso a formas autoritárias de ensino.

(Siedentop, 1991).

Estes resultados também confirmam as indicagôes dos estudos sobre os

comportamentos de ensino dos professores com uma auto-eficácia mais

elevada os quais permitiram verificar que estes desenvolvem uma maior

qualidade de ensino (Tschannen-Moran et al., 1998), baseada numa

intervengão pedagôgica de maior persistência na resolugão das dificuldades de

aprendizagem dos alunos (Gibson & Dembo, 1984), particularmente os mais

fracos (Ashton & Webb, 1986); de maior clareza (Allinder, 1994) e qualidade na

apresentagão da tarefa (Salkosfke et al., 1988); melhor gestão do

comportamento (Salkosfke et al., 1988); numa relagão afectiva mais calorosa

(Ashton, 1985; Ashton & Webb, 1986) ou entusiástica (Ashton, 1985); e são

mais eficazes na promogão das aprendizagens (Anderson et al., 1988,

Schempp, 1986).

3.2 A Percepgão dos Alunos Sobre as Condigôes de Ensino

As evidências que enunciámos foram igualmente reconhecidas pelos alunos

na apreciagão das condigôes de ensino criadas pelos seus professores.

Como se pode observar no Quadro 164, os níveis de frequência com que os

alunos dos professores mais eficazes indicaram a presenga das condigôes da

qualidade da instrugão nas suas aulas foi significativamente superior âquela

que indicaram os alunos de Teresa e Rosa.
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Quadro 164 - Comparagão da percepgão dos alunos sobre a gestão do sistema
de instrugão

Comparacão Percepcão

Gestão Sistema Instrucão Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

INFORMAgAO X1 gi P (+) X* gi P (+) X* gi P (+)

1 Quando o meu professor apresentava o

que íamos fazer na aula eu estava atento

6,1 4 .188 6,8 4 .144 13,5 4 ,009 AE+

5. Quando apresentava a aula, o meu

professor explicava as coisas dos exercicios a

que tínhamos de dar mais atencão

2,9 4 .562 2,6 4 610 11,9 4 .018 AE+

6. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava como é que as diferentes

partes da aula se interliqavam

10,5 4 .032 At 8,0 4 .090 12,9 4 .001 AE+

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o

meu professor fazia os exercicios para nos

mostrar o que tinhamos que aprender

0,96 3 .811 4,4 4 .353 12,7 4 .001 AE+

8 Quando o meu professor apresentava os

exercidos da aula eu ficava sem dúvidas

sobre o que lamos fazer

7,9 4 .093 7,1 4 .128 8,7 4 .007 AE+

AVALIAgAO FINAL x* gi P (+) X* gi P (+) X* gi P (+)

4. No final, quando o meu professor me pedia
a opinião sobre a aula eu dava-a

6,5 5 .257 16,5 4 .002 Ros 25,5 4 .000 AE+

29. No final da aula, o meu professor dizia o

que iamos aprender na aula seguinte

42,6 4 .000 At 11,7 4 .019 Ter 18,9 4 .001 AE+

36. No final da aula, o meu professor dizia o

que é que tinha sido mais importante nos

exercícios que tinhamos estado a aprender

12,1 4 .016 At 1,7 4 .782 33,5 4 .000 AE+

38. No final da aula, o meu professor dizia

para que é tinhamos estado a aprender

aqueles exercicios

9,0 4 .610 10,3 4 .035 Ter 27,6 4 .000 AE+

39. No final, o meu professor dizia aquilo que
eu e os meus colegas tinhamos ou não

conseguido aprender na aula

42.7 4 .000 At 8,1 4 .089 36,6 4 .000 AE+

ACOMPANHAMENTO x2 gi P (+) X* gi P (+) X* gi p (+)

3. Quando o meu professor me pedia, eu

ajudava-o na aula

8,2 4 .84 6.4 4 .170 23,5 4 .000 AE+

16. Na auia, o meu professor conseguia
observar toda a turma ao mesmo tempo

5,0 4 .279 21,2 5 .001 Ter 16,8 5 .05 AE+

17. Quando me corrigia, o meu professor
dizia-me o que estava a fazer bem e o que

estava a fazer mal.

1,0 3 .801 10,2 4 .037 Ter 12,3 4 .015 AE+

18 0 meu professor ia-me corrigindo durante

toda a aula

10,3 4 .035 At 1,9 4 .743 7,5 4 111

19. Quando eu e os meus colegas tinhamos a

mesma dificuldade nos exercícios, o meu

professor corrigia-nos a todos ao mesmo

tempo, em vez de corrigir um de cada vez

3,0 4 .550 9,4 4 .05 Ter 20,5 4 .00 AE+

20. Quando me com'gia, o meu professor

explicava-me porque é que eu estava a fazer

bem ou a fazer mal os exercicios

1,3 3 .708 5,6 4 .230 15,7 4 .003 AE+

21. Quando me corrigia, o meu professor

explicava-me como é que deveria realizar os

exercicios para nâo voltar a fazer mal

2,1 2 .336 1,0 4 .327 13,7 4 .008 AE+

24. Quando eu estava a realizar os exercicios,

o meu professor pedia-me para eu explicar
como é que eu os estava a fazer

12,5 4 .013 At 3,2 4 .515 4,3 4 .362

26. Quando me fazia perguntas, o meu

professor esperava para que eu pudesse

pensar e dar a resposta

13,2 4 .01 At 3,2 4 .513 13,2 4 .01 AE+

42. Durante a aula, o meu professor

conseguia dar atencão âs várias coisas que

se passavam

2,2 3 .528 15,9 4 .003 Ter 26,0 4 .000 AE+

43. Durante os exercícios, eu esforcava-me

por aprender

6,7 3 .080 4,0 3 .256 11,5 3 .009 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência

Este contraste reflectiu-se em relagão a vários aspectos da informagão,

avaliagão final e acompanhamento das actividades de aprendizagem. De

acordo com o testemunho dos alunos, durante a apresentagão das actividades,

os professores com um nível superior de auto-eficácia geral foram mais

explícitos na forma como indicaram e ilustraram os aspectos críticos das
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tarefas de aprendizagem, na informagão sobre a lôgica da estrutura das aulas,

o que se terá reflectido na maior captagão da sua atengão e no seu grau de

esclarecimento.

Ao nível da qualidade da avaliagão final das actividades, os alunos de Ana e

Antônio distinguiram-se dos outros pela frequência com que reconheceram

que os seus professores conseguiram retratar os acontecimentos da aula,

relevar a sua importância e relacionar as actividades decorridas com

momentos ulteriores de formagão, solicitando com sucesso a sua participagão.

Em relagão ao acompanhamento das actividades as diferengas entre as

percepgôes dos alunos também foram elevadas. Nesta área, os alunos de Ana

e Antônio evidenciaram a maior frequência com que estes mantiveram o

controlo das actividades da aula e manifestaram características decisivas do

feedback pedagôgico, nomeadamente na utilizagão de uma ajuda substantiva

(descritiva, prescritiva e interrogativa), na gestão do seu direccionamento em

fungão da generalizagão das dificuldades dos alunos e nos efeitos que essa

intervengão teve na cooperagão e esforgo que os prôprios despendiam nas

aulas.

Embora em menor número, também foram registadas diferengas entre os

testemunhos dos alunos dos professores de cada um grupos. Entre Ana e

Antônio, as diferengas significativas registaram-se ao nível da percepgão

(favorável a Antônio) sobre a frequência com que explicaram a estrutura da

aula na informagão inicial; avaliaram as aprendizagens realizadas e

esclareceram a sua continuidade nas aulas seguintes, na avaliagão final; na

continuidade que garantiram o acompanhamento individual dos alunos ao

longo da aula e na utilizagão do feedback interrogativo durante a

aprendizagem.

Entre os alunos de Teresa e Rosa, as diferengas estabeleceram-se em

relagão â obtengão da participagão dos alunos nas tarefas de apreciagão da

actividade da aula (mais elevada no caso de Rosa), da significagão das

actividades e na ligagão âs aulas seguintes (favoráveis a Teresa). O controlo

da actividade da aula, a descrigão da forma como os alunos desempenhavam
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as tarefas e a direcgão dessas intervengôes, foram reconhecidas como

atributos mais frequentes nas aulas de Teresa.

No sistema de organizagão também foram encontradas diferengas

significativas entre os testemunhos dos alunos (Quadro 165). Tal como na

gestão do sistema de instrugão registaram-se um maior número de diferengas

significativas nas comparagôes intergrupos do que entre os professores de

cada um dos grupo. Assim, os alunos de Ana e Antônio apenas se

diferenciaram significativamente em relagão â frequência com que referiram

que os seus professores captavam a sua atengão para as diferentes acgôes

organizativas (mais frequentes nas aulas de Antônio) e garantiam a rapidez da

formagão de grupos (favorável a Ana). No caso de Teresa e de Rosa, essas

diferengas foram reconhecidas em relagão ao tempo despendido na formagão

de grupos e adequagão na montagem do material (mais reduzido nas aulas de

Rosa) e no reconhecimento dos comportamentos organizativos e maximizagão

do tempo de prática (mais comuns nas aulas de Teresa).

Quadro 165 - Comparagão da percepgão dos alunos sobre a gestão do sistema de organizagão

Comparacão Percepcão
Gestão Sistema Organizacão Ana/Antonio Teresa/Rosa Grupos AE

ALUNOS X< gi P (+) X* gi P (+) Xa gi P (+)
14. Quando explicava os exercidos, o meu

professor chamava-me a atencâo para evitar

que eu corresse o risco de me magoar

5,1 4 .269 0,83 3 .841 12,1 4 .017 AE+

15. Quando o meu professor pedia, eu

mudava rapidamente entre os exercícios

2,4 3 .492 2,3 4 .669 16,1 4 .003 AE+

30. Quando o meu professor nos chamava eu

ia rapidamente para junto dele
4,3 3 .224 5,9 3 .114 17,3 4 .002 AE+

32. Eu chegava â aula â hora combinada 7,6 3 .053 1,7 3 .620 23,2 4 .000 AE+

34. Quando o meu professor parava a aula,

eu percebia logo se ele queria que eu fosse

para junto dele, se queria que eu mudasse de

exercicio, ou se queria que eu ficasse onde

estava para o ouvir

19,6 4 .001 At 8,4 4 .078 4,4 4 .353

35. Quando o meu professor pedia, eu e os

meus colegas formávamos os grupos

rapidamente

14,2 4 .007 Ana 9,5 4 .048 Ros 4,9 4 .288

37. Quando eu colaborava na aula, o meu

professor mostrava que tinha ficado satisfeito

comigo

3,9 5 .563 11,7 4 .016 Ter 23,8 5 .000 AE+

59. 0 meu professor corrigia-me a mim ou

aos meus colegas sem interTomper a aula

1,4 4 .832 4,4 4 .347 13,2 4 .010 AE+

ESPACOS E MATERIAIS x5 gi P (+) X* gi P (+) X! gi P (+)
13. Quando era preciso, eu montava e

desmontava o material correctamente

1.4 4 .844 9.8 4 .044 Ros 23,3 4 .000 AE+

12. Quando era predso, eu montava e

desmontava o material rapidamente

6,1 4 .186 5,0 4 .277 16,2 4 .003 AE+

TEMPO X* gi P (+) X2 gi P (+) XS gi P (+)
27. Durante a aula, eu estava a maior parte

do tempo a realizar os exercicios

5,4 5 366 10,3 4 .034 Ter 16,9 5 .005 AE+

33. 0 meu professor registava as faltas sem

gastar tempo

4,1 4 389 6,8 4 .144 5,4 4 .248

(+) valor superior na tabela de contingência
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Entre grupos, os alunos dos professores com auto-eficácia geral mais

elevada diferenciaram-se dos seus colegas por considerarem que estes

garantiam com mais frequência a manutengão do ritmo da aula; o tempo em

actividade nas situagôes de exercício; a prevengão do risco no desempenho

das actividades; a pontualidade e rapidez de resposta dos alunos em várias

rotinas organizativas na aula; e o reconhecimento pelas atitudes organizativas

positivas dos alunos.

De acordo com a perspectiva dos alunos, a adopgão de medidas de

enquadramento da sua agenda social também foi mais frequente nas aulas de

Ana e Antônio (Quadro 166). Ao nível da disciplina, estas condigôes

verificaram-se no estabelecimento e implementagão das regras da aula e no

efeito das acgôes de controlo dos comportamentos inapropriados.

As diferengas no seio de cada um dos grupos situaram-se: na maior

frequência (em relagão aos alunos de Teresa) com que os alunos de Rosa

indicaram que esta conseguia que reconhecessem as consequências dos

comportamentos inapropriados que adoptavam; na frequência com que os

alunos de Antônio constataram que combinava com eles as regras nas aulas e

se mostrava agradado com a sua conduta apropriada (superior aos alunos de

Ana); e na frequência com que os alunos de Ana indicavam que respeitavam

as regras na aula (mais elevada do que os alunos de Antônio).

No domínio do clima de aula, foi ao nível da relagão entre os alunos e

matéria e na relagão com o professor que os alunos percepcionaram a eficácia

dos seus professores. Para o reforgo da sua empatia com as tarefas, os alunos

de Ana e Antônio indicaram que estes recorreram mais â explicitagão dos seus

objectivos e å solicitagão da sua opinião sobre as aulas, e garantiram mais

vezes a sua persistência e motivagão face âs actividades. Em termos da

relagão professor/alunos, as diferengas situaram-se na criagão de um

ambiente de confianga; na ajuda e equidade no trato com os alunos; no gosto

que manifestavam pelas actividades que ensinavam; nas expectativas

positivas que transmitiam face â sua capacidade de aprendizagem; e na

auscultagão das suas opiniôes.
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Comparacão Percepcão
Gestão Sistema Social

Clima de Aula

Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

ALUNOS/MATERIA X2 gi P (+) X2 gi P (+) X1 gi P (+)

9 Quando o meu professor apresentava os

exercícios que iamos fazer na aula, dizia para

que é que eles serviam

3,7 5 .587 10,7 4 .030 Ter 14,4 5 .013 AE+

31 . Eu gostava muito dos exerclcios da aula 10,3 4 .035 At 3,2 4 .522 23,3 4 .000 AE+

41. 0 meu professor perguntava-me o que é

que eu pensava e sentia da aula

13,8 4 .008 At 15,8 4 .003 Ter 5,6 4 .225

62. Nos exercícios mais dificeis, o meu

professor fazia com que eu continuasse a

tentar

2,1 3 535 6,5 3 ,089 14,2 4 .007 AE+

PROFESSOR/ALUNOS x! gi P (+) X2 gi P (+) X1 gi P (+)

40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opiniôes

12,1 4 .016 At 9,0 4 .06 28,4 4 .000 AE+

53. 0 meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

6,0 4 .194 5,7 4 .216 12,4 4 .014 AE+

54. Na aula, eu tinha confianca no meu

professor

5,6 4 .230 .973 4 .914 28,4 4 .000 AE+

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me

que achava que eu era capaz de aprender

3,3 4 .505 5.4 4 .241 14,2 4 .006 AE+

56. Na aula, o meu professor tratava-me a

mim e aos meus coleqas da mesma maneira

4,0 4 .403 11.2 4 .024 Ter 21,0 4 .000 AE+

60. Quando o meu professor me corrigia, era

para me ajudar

1,0 2 .582 4.2 4 .372 23,4 4 .000 AE+

PROMOQAO DISCIPLINA X2 gi P (+) X* gi P (+) XJ gi P (+)

46. As regras das aulas eram combinadas

entre o meu professor e os alunos

16,8 4 .002 At 5,6 4 .224 11,6 4 .02 AE+

47. Durante a aula, eu respeitava as regras

que tinham sido combinadas

9,4 3 .023 Ana 3,3 4 .495 12,1 4 .016 AE+

49. Durante a aula, o meu professor
lembrava-me das reqras combinadas

6,0 4 .197 5,1 5 .404 18,3 5 .003 AE+

50. Quando eu me portava mal, o meu

professor resolvia o problema mantendo um

bom ambiente na aula

3,6 3 .306 4,3 4 .365 24,7 4 .000 AE+

51. Durante a aula, o meu professor
mostrava-se contente quando eu me portava

bem

11,2 4 .024 At 4,3 4 .359 14,4 4 .006 AE+

REMEDIAQAO INDISCIPLINA X2 gi P (+) X* gi P (+) X1 gi P (+)

28. Quando eu me portava mal e o meu

professor me castigava, eu mantinha a minha

opiniåo sobre as aulas de Educacåo Flsica

11,0 4 .026 At 8,9 4 .063 6,7 4 .148

48. Depois de me ter portado mal, eu

reconheda o que é tinha prejudicado com

esse comportamento

2,0 3 .563 15,6 4 .003 Ros 22,3 4 .000 AE+

61. Quando me portava mal, o meu professor

convenda-me para não tomar a fazer aquilo

7,2 4 .125 8,6 4 .069 13,5 4 .009 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência

Neste domínio, as diferengas entre as percepgôes dos alunos de Ana e

Antônio revelaram-se em relagão å promogão do seu gosto pelas actividades

da aula e å auscultagão das suas opiniôes (mais frequente nas aulas de

Antônio). Comparativamente com a turma de Rosa, os alunos de Teresa

identificaram uma maior preocupagão da sua professora com a significagão

das actividades de aprendizagem; com a auscultagão das suas opiniôes sobre

a aula; e com a igualdade de tratamento que usava.

Em síntese, podemos dizer que, em relagão âs condigôes de eficácia

presentes em cada um dos três sistemas de gestão, foram observadas uma

quantidade maior de diferengas nas percepgôes dos alunos entre os dois
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grupos de professores, do que diferengas entre os alunos dos professores do

mesmo grupo. Em face deste resultado, os alunos de Antônio e Ana revelaram

uma percepgão bastante mais positiva sobre a ecologia das suas aulas, do que

os alunos de Teresa e Rosa. Com efeito, observámos que não foi apenas

reconhecida a frequência das condigôes associadas aos programas de acgão

do professor, mas, igualmente, a presenga de um ambiente relacional e

disciplinar positivo.

Como é fácil observar, estes resultados revelam uma elevada congruência

com os resultados obtidos a partir da comparagão da observagão da gestão

ecologia das aulas dos dois grupos, nas diferentes dimensôes de intervengão

pedagôgica. Esta correspondência traduz a repercussão positiva que a forma

de intervengão de Ana e Antônio tiveram sobre os seus alunos, em termos das

suas percepgôes sobre o ensino, quando comparados com os casos das

professoras com um nível de auto-eficácia mais baixa.

Alguns estudos no âmbito da auto-eficácia no ensino e do pensamento dos

alunos têm encontrado resultados que reforgam ou ajudam a interpretar estes

resultados. A congruência entre o perfil de intervengão pedagôgica do

professor e as imagens construídas pelos alunos sobre as aulas também foi

referenciada por Rodrigues (1997), particularmente no caso em que os

professores desenvolviam uma prática de ensino focada na aprendizagem. As

repercussôes mais positivas da actividade de ensino de Ana e Antônio sobre

os seus alunos podem ser explicadas por algumas indicagôes que a

investigagão tem produzido acerca dos aspectos que mais valorizam nas

aulas. A qualidade da instrugão, do clima relacional com o professor (Leal,

1993; Mourão, 1997; Romar, 1995; Shigunov, 1991) e alguns aspectos da

organizagão (Tjeersdman et al., 1996) têm-se revelado as características do

ensino mais apreciadas pelos alunos. Alguns desses trabalhos referem

claramente a importância que os alunos atribuem a alguns dos

comportamentos evidenciados por Ana e Antônio. Assim, por exemplo, o

sentimento de que são mais ajudados na sua aprendizagem tem surgido

associado â sua percepgão sobre a clareza com que os professores indicam a

actividade que têm que desenvolver na aula (Lee et al., 1992); e o seu aprego
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pelas aulas parece associada quer â percepgão de que os professores

manifestam interesse por eles e apoiam os que têm mais dificuldades

(Gongalves, 1998); quer ao elevado ritmo da aula e ausência de interrupgôes

na actividade (Tjeerdsman et al. 1996).

Outros estudos também têm identificado a relagão positiva entre o

sentimento de auto-eficácia geral dos professores e as percepgôes positivas

dos alunos que realizavam das suas práticas de ensino (Midgley, 1989;

Woolfolk et al.; 1990). Se constatámos uma elevada congruência entre o

sentimento geral de auto-eficácia dos professores e as percepgôes que os

alunos formularam sobre as condigôes de ensino que criaram, o mesmo não

sucedeu com as percepgôes específicas dos professores em relagão ao

ensino. Com efeito, recorrendo aos resultados descritivos que apresentámos

nos relatôrios de caso, verificamos que a congruência entre as perspectivas

dos alunos e o sentimento de auto-eficácia específica dos professores se

verificou apenas no caso de Antônio e de Teresa. Ana e Rosa reflectiram uma

perspectiva mais negativa do que os seus alunos sobre as características do

seu ensino, uma dissonância que também tem sido relatada nalguns trabalhos

sobre a congruência entre as percepgôes dos alunos e dos professores acerca

dos problemas críticos das aulas de educagão física e as suas causas (Hanke,

1987; Onofre & Pinheiro, 1998). Não obstante, no nosso estudo, esta relagão

estabeleceu-se em dois dos casos.

3.3 A Percepgão dos Alunos sobre a Educagão Física, a sua

Competência e Participagão nas Aulas, e sobre a Turma

Tivemos já ocasião de referir que neste trabalho os indicadores sobre a

percepgão dos alunos acerca da disciplina, de si prôprios, da sua participagão

nas aulas e da turma não poderiam ser assumidos como indicadores do efeito

directo e único da intervengão dos professores durante as unidades de ensino

que acompanhámos. Nesse sentido, a leitura destes resultados deve ser

apenas considerada como um indicador geral da disposigão ou atitude dos

alunos e não como um elemento de caracterizagão da qualidade de ensino.

Como se observa no Quadro 167, as comparagôes das diferentes

percepgôes dos alunos entre os grupos de professores estudados não
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revelaram diferengas significativas em nenhum dos indicadores utilizados118.

Há contudo, algumas particularidades a registar entre os professores no

âmbito de cada grupo. No caso do grupo dos professores com um nível mais

elevado de auto-eficácia, foram assinaladas duas diferengas, uma em relagão

ao gosto dos alunos pela disciplina e outra em relagão â importância atribuída

â disciplina, as quais se revelaram mais positivas no caso dos alunos de

Antônio. Em relagão ao grupo de Teresa e Rosa o número de diferengas

significativas foi maior, em fungão dos resultados apresentados pelos alunos

de Rosa que assumiram uma percepgão mais elevada de competência pessoal

no domínio das aprendizagens da disciplina, um sentimento de preocupagão

maior para com a obtengão de sucesso nas aulas e reconheceram ter mais

êxito que os alunos de Teresa. Outro aspecto em que estes alunos também se

diferenciaram positivamente foi em relagão ao gosto que manifestaram pela

disciplina de educagão física.

Estes resultados reflectem também a ausência de uma relagão directa entre

o sentimento de auto-eficácia específica dos professores e este conjunto de

percepgôes dos alunos. Com efeito, se foi possível uma tendência mais

positiva da percepgão dos alunos de Antônio (que testemunhou um sentimento

de auto-eficácia específica mais elevado que Ana), verificou-se o mesmo, com

maior intensidade, em relagão aos alunos de Rosa, cujo sentimento de auto-

eficácia específica foi bastante inferior.

Quadro 167 • Comparagão da percepgão dos alunos sobre a educagão fisica, a sua competência,
participagão na aulas e a turma

Comparacão Percepcão
Dos Alunos Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

Indicadores de Motivacão Face á

Educacão Física

X* gi P (+) X2 Gl P (+) X* gi P (+)

Gosto pela Disciplina 8,7 2 .012 At 5,2 4 .263 3,9 4 .409

Agrado pela Educacão Fisica 3,1 2 .203 10,6 4 .031 Ros 8,8 4 .065

Indicadores de Importância
Educacão Física na Formacão

xs gi P (+) X1 Gl P (+) X* gi P (+)

Importância para a Formacão 10,0 3 .018 At 4,4 4 .329 2,4 4 .648

Indicadores de Percepcâo de

Competência Pessoal (%)

X* gi P (+) X5 Gl P (+) X* gi P (+)

Competência na Educacão Flsica 4,0 2 .134 13,6 4 .008 Ros 3,9 4 .416

Êxito na Educacâo Física 1,9 3 .582 10,7 4 .030 Ros 4,6 4 .326

Sucesso nas Aulas 5,6 2 .060 9,5 4 .048 Ros 5,4 4 .249

1 18 Os resultados integrais das comparac.es estatlsticas podem ser consultados no anexo 2.16
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Neste sentido, este tipo de percepgôes dos alunos não apresentaram

relagôes significativas com o sentimento geral e específico de auto-eficácia dos

professores, nem com a qualidade do seu ensino.

Estes resultados não confirmam as principais conclusôes de estudos

realizados no âmbito da auto-eficácia do ensino e do pensamento dos alunos.

Com efeito, a relagão positiva entre o sentimento de auto-eficácia geral dos

professores e as percepgôes dos alunos foi relatada por vários trabalhos,

verificando-a nomeadamente, em relagão ao seu sentimento de capacidade,

confianga e expectativas face â aprendizagem (Anderson et al., 1988; Ashton,

1985; Midgley et al., 1989) e â importância que atribuíam ao que aprendiam e

(Woolfolketal., 1990).

No âmbito dos estudo sobre o ensino da educagão física, maiores

oportunidades de aprendizagem, também tem sido associado a uma

percepgão de sucesso na aprendizagem e conceito de capacidade mais

elevados (Romar, 1995; Gongalves, 1998); um maior nível de satisfagão com

as aulas (Romar, 1995); maior aprego e mais importância atribuída å disciplina

(Tannehill et al, 1994; Gongalves, 1998), resultados que não se confirmaram

neste estudo.

Uma explicagão possível para este facto pode ser encontrada no carácter

muito favorável com que os alunos reflectiram estas percepgôes em todos os

casos, facto que constatámos nos textos dos respectivos relatorios e que nos

leva a colocar a hipôtese de que esse resultado terá estado na origem da

indiferenciagão que ora constatamos. No suporte a esta hipôtese, os

resultados descritivos de alguns trabalhos têm evidenciado repetidamente que

a imagem dos alunos em geral acerca da disciplina educagão física é bastante

positiva (Fraga, 1994; Gongalves, 1998; Leal; 1993; McKenzie et. Al, 1994;

Mourão, 1997; Pereira, 1995).

4. Efeitos da Experiência de Ensino

Embora não tivesse constituído uma preocupagão nuclear neste trabalho,

uma nota final para referir que a auto-eficácia geral se revelou muito mais

discriminativa dos diferentes conceitos entre os professores do que a sua
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experiência de ensino. Com efeito, na auto-eficácia específica, conhecimento

prático e qualidade de ensino as identidades entre professores com diferentes

níveis de experiência de ensino foram sempre superiores âquelas que

encontrámos entre professores com o mesmo nível de experiência.

Esta evidência foi observada, mesmo quando se constataram maiores

diferengas entre os professores no seio de cada grupo de auto-eficácia geral.

Com efeito observámos várias vezes que quando as diferengas entre Antônio e

Ana eram mais acentuadas (caso da auto-eficácia específica) as suas

semelhangas com Teresa foram sempre maiores do que as que manifestou

com Rosa.

Neste sentido, os resultados deste estudo vão ao encontro das conclusôes

de outros trabalhos que estudaram a relagão entre a auto-eficácia e a

experiência dos professores e não encontraram relagôes substantivas entre

ambas (Imants & Brabender, 1996; Pigge & Marso, 1993, apud Campbell,

1996), contrariando aqueles que têm vindo a assinalar uma relagão directa

entre a experiência e a auto-eficácia (Neto et al., 1991; Soodak & Podell,

1996), ou que essa relagão dependeria das situagôes de ensino consideradas

(Bens et al., 1992; Onofre et al., 1995).

Neste trabalho, a experiência dos professores não se revelou relacionada

com o conteúdo do conhecimento manifesto. Em vários domínios do

conhecimento prático analisado observámos maiores simpatias entre Antônio e

Ana, do que entre qualquer um deles e os restantes professores.

Também não se verificaram as relagôes entre a complexidade das

estruturas conhecimento dos professores e a sua experiência encontradas em

vários trabalhos (Calderhead, 1996). Pudemos observar, por exemplo, que

Antônio revelou em relagão ao seu conhecimento pedagogico sobre a prática

de ensino um pensamento mais reflexivo, flexível e rico que Teresa. De igual

forma, não foi evidenciado que os professores mais experientes tivessem

revelado uma qualidade de intervengão pedagôgica mais elevada.

Regressando ao exemplo de Antônio e Teresa, verificámos que a ecologia das

aulas do primeiro se revelou mais favorável â qualidade do ensino. Russel &

Munby (1981, apud Carter, 1990) referiram que a alteragão do conteúdo e
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estrutura do conhecimento dos professores dependia da experiência, apenas

na medida em que estes fossem capazes de reenquadrar os acontecimentos

da prática de ensino, isto é do seu nível de sensibilidade aos acontecimentos

da prática.

Assim, neste estudo a experiência parece não ter constituído condigão

suficiente para diferenciar a qualidade do pensamento e acgão do professor,

reforgando a ideia de que outras qualidades devem estar presentes para que

isso acontega (Siedentop & Eldar, 1989).
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Parte 4: CONCLUSÔES E Recomendaqôes
Resumo: Neste espaco da dissertacão formulam-se as principais conclusôes do estudo e

estabelecem-se algumas das suas implicacôes. Para o efeito recorremos å síntese das

evidências ressaltadas no capítulo anterior e å análise do seu "encontro" com o "modelo"

subjacente âs proposicôes inicialmente avancadas. Dois momentos que reunimos no

primeiro capítulo. 0 segundo capítulo desenha possíveis orientacôes para estudos de

continuidade e para o domínio da formagão dos professores.

771



Conclusôes e Recomendacôes

Capítulo 1 : CONCLUSÔES

O desafio que marcou o rumo deste trabalho foi o de aprofundar as razôes

que podem ajudar a explicar os distintos modos de intervengão pedagôgica

observáveis em professores de educagão física, nomeadamente compreender

o que sustenta que a prática de ensino de alguns se revele mais consistente

com a maximizagão das oportunidades de aprendizagem dos alunos nesta

disciplina. Sustentámos então a ideia de que o conhecimento prático do

professor e a percepgão de auto-eficácia constituíam vias de compreensão

decisivas para encarar esse desafio, estabelecendo uma imbricagão possível:

os professores que se sentissem mais capazes de ensinar caracterizar-se-iam

por um conhecimento prático mais familiarizado com as constatagôes e

orientagôes da investigagão sobre o ensino e manifestariam a capacidade de,

na prática, criar as melhores oportunidades de aprendizagem.

O entrelagamento de evidências oriundas de vários domínios da

investigagão sobre o ensino animou a construgão de um dispositivo conceptual

e metodolôgico que arriscou a síntese de orientagôes frequentemente

divorciadas entre si. Esta foi uma opgão que resultou na adopgão de uma

valência predominantemente interpretativa das relagôes que se poderiam

estabelecer entre o sentimento de auto-eficácia dos professores, o seu

conhecimento prático e a qualidade do seu ensino. A validade e exequibilidade

das solugôes metodolôgicas conduziram-nos a um estudo multicaso,

procurando, na intensidade de quatro exemplos, a resposta ao problema. O

ensino de Ana, Antônio, Teresa e Rosa, nas circunstâncias das suas

particularidades pessoais, profissionais e contextuais, constituíram por isso o

elemento de análise do estudo. Numa configuragão determinada pela

inevitável singularidade de cada um dos professores, ressaltaram evidências

que fomos procurando preparar para, num contraste final, aquilatar da

oportunidade da imbricagão original, pormenorizando-a nos seus elementos

mais decisivos.
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Com uma abstracgão que dificilmente ilustrará as particularidades inerentes

aos casos e aos contrastes que entre eles assinalámos, reservamos nas

prôximas linhas um espago de síntese sobre as principais regularidades em

torno dos elementos em análise no estudo e as suas relagôes.

1 . SÍNTESE DAS EVIDÊNCIAS

1 . 1 Sentimento de Auto-eficácia

Ana, Antônio, Teresa e Rosa, deram testemunho de um sentimento de

conforto positivo acerca da sua capacidade geral de ensinar. Por esta razão

não foi possível estudar nenhum professor com um nível de auto-eficácia geral

claramente negativo.

Este foi um resultado que reforgou a nossa convicgão de que o estudo da

auto-eficácia no ensino dos professores dificilmente pode ser balizado numa

lôgica que pretenda encontrar uma fronteira normativa entre percepgôes

claramente positivas e negativas da capacidade de ensinar. Com efeito, esse

limite é variável em fungão do colectivo de professores considerado,

separando frequentemente níveis de auto-eficácia positivos (Anderson et al.,

1988; Gibson & Dembo, 1984; Onofre, 1991; Paese & Zinkgraf, 1992). Este

resultado era expectável, no sentido em que uma percepgão de capacidade

geral no ensino negativa teria, eventualmente, justificado que alguns destes

professores, com uma experiência significativa de ensino, tivessem, entretanto,

abandonando a sua carreira. A este propôsito, Colardaci (1992) referiu-se â

importância do sentimento de auto-eficácia dos professores na sua dedicagão

â actividade de ensino.

Apesar desta tendência, os professores deste estudo justificaram de forma

diferente as crengas na sua capacidade geral de ensino. Entre os mais

positivos (Ana e Antônio), observámos a valorizagão do saber profissional e a

crenga na capacidade de encarar positivamente, com persistência, a

ultrapassagem dos obstáculos do ensino, como quem reconhece a

naturalidade das suas dificuldades, mas não cede perante elas, valorizando o

poder e o protagonismo de si prôprios na relagão pedagôgica. Nos professores

menos positivos, constatámos a atribuigão de parte desse poder aos alunos,
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nomeadamente â sua disposigão para cooperar no processo de formagão, o

que os levou a colocar o seu sentimento de capacidade de ensino na

dependência da forga da iniciativa e motivagão com que aqueles se

apresentam nas aulas, como se não reconhecessem em si prôprios a

capacidade de a poder "manipular". Foram assim, duas imagens distintas

sobre o sentimento de capacidade de influenciar a relagão pedagôgica que

estiveram em presenga e que sublinharam a ideia de que a confianga dos

professores na sua capacidade técnica e habilidade de ensino (Anderson et al.,

1988), a disponibilidade para a puderem melhorar (Alliner, 1994; Ghaith &

Yaghi, 1997) e persistência na resolugão das suas dificuldades de ensino

(Bandura, 1997) são características dos professores com maior nível de auto-

eficácia geral.

A análise das tendências das percepgôes dos professores nas duas

dimensôes de auto-eficácia permitiu verificar que não houve uma coincidência

absoluta entre elas. Na fase extensiva, constatámos a ausência de associagão

estatística entre os resultados médios obtidos nas duas dimensôes da auto-

eficácia. No estudo multicaso, observámos que essa associagão era variável

em fungão dos casos considerados, nomeadamente porque a reflexão

contextualizada sobre a competência de ensino de cada um dos professores

foi distinta. Se nos centrássemos apenas na forma como Antônio e Rosa (os

casos mais típicos ou extremos de maior e menor auto-eficácia específica)

apreciaram a sua capacidade de implementar as condigôes da qualidade do

ensino, concluiríamos que ambas as dimensôes do constructo de auto-eficácia

caminhavam no mesmo sentido, como se resultassem das mesmas premissas

de avaliagão. Se observássemos unicamente a forma como o fizeram Ana e

Teresa, a ilagão seria em sentido inverso, as duas dimensôes de auto-eficácia

seriam tomadas como resultantes de processos de apreciagão distintos.

Este perfil de resultados indicou a presenga de factores interferentes no

juízo da eficácia específica, relacionados com a apreciagão das circunstâncias

do ensino por cada um dos professores. Ao contrário de outros estudos

(Anderson et al., 1988; Ashton & Webb, 1986), este factores não foram os

elementos contextuais ligados ao sentimento de domínio da actividade, nem â
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duragão do ensino, porque, como verificámos, as variagôes da auto-eficácia

específica devidas a estes factores foi reduzida (com a excepgão do caso de

Rosa). A turma e a percepgão que dela reflectiram os professores parece ter

sido o elemento mais crítico neste domínio. Interpretagão que tem sido

sublinhada por vários trabalhos (Paese & Zinkgraf, 1991; Ross et al., 1996;

Raudenbush et al., 1992) e que terá que ser aprofundada em futuros estudos.

A presenga de outros factores pessoais interferentes no enviesamento da

percepgão sobre as dificuldades no desempenho das tarefas foi também

assinalada como uma hipôtese de interpretagão deste efeito, a aprofundar em

estudos posteriores.

Neste sentido, confirmámos que pode não existir uma correspondência

directa entre os resultados do sentimento de auto-eficácia geral e a expressão

contextualizada desta percepgão (Ashton et al., 1984; Ashton & Webb, 1986),

sustentando-se a oportunidade de distinguir conceptualmente entre as duas

dimensôes do conceito de auto-eficácia e da utilizagão de diferentes níveis de

especificidade na análise deste constructo, tal como assinalámos no texto da

problemática119.

Apesar de cada um dos professores ter evidenciado uma tendência comum

nos perfis de auto-eficácia específica ao longo das quatro observagôes que se

realizaram, foram assinaladas algumas variagôes desta percepgão em fungão

das dimensôes de intervengão pedagôgica consideradas, particularmente no

caso das professoras que manifestaram uma apreciagão mais negativa deste

sentimento (Ana e Rosa). As áreas em que essas professoras se manifestaram

mais capazes de intervir foram a organizagão e o controlo da disciplina, e as de

maior dificuldade, a instrugão e clima relacional. Já os professores com uma

percepgão mais positiva de auto-eficácia específica (Antônio e Teresa)

revelaram um sentimento geral positivo de intervengão em relagão a todas

elas. Este facto permitiu-nos constatar a associagão entre o nível

generalizagão e intensidade da auto-eficácia específica (Bandura, 1996, 1997)

e um nível mais positivo deste sentimento.

119 Cf. ponto 4.1 no capltulo de revisâo de literatura sobre auto-eficácia
no ensino
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Apesar das suas diferengas individuais em relagão a esta variável, quando

comparámos os professores dos dois grupos, revelaram-se maiores

coincidências no seio dos professores com auto-eficácia geral mais elevada,

situadas ao nível da implementagão das condigôes de organizagão e controlo

da disciplina.

A apreciagão dos resultados referentes ao constructo de auto-eficácia

permite-nos ainda retirar uma ilagão final sobre a adequagão do modo de

análise utilizado - a adopgão da componente de eficácia pessoal do professor

como indicador do sentimento de auto-eficácia geral, separando-a da

componente da percepgão sobre a eficácia do ensino em geral. Esta ilagão foi

sustentada em dois momentos do trabalho. Na fase extensiva, confirmámos a

estrutura bi-factorial do constructo da eficácia do professor. Na fase intensiva,

onde tivemos oportunidade de conhecer as razôes de resposta dos quatro

professores que acompanhámos, observámos que estes se pronunciavam

distintamente sobre a percepgão que tinham da sua capacidade individual de

ensino e sobre aquela que nutriam da capacidade geral de todos os

professores (eficácia do ensino em geral). Essa diferenga foi saliente em todos

os professores, particularmente nos casos em que o sentimento de eficácia

pessoal foi mais elevado (Ana e Antônio). Apesar de confiarem na sua

capacidade de ensino, estes professores colocaram algumas reservas em

relagão ao poder de influência do ensino em geral. Desta forma, o estudo

contribuiu para certificar a independência entre os dois factores, assumida por

vários autores (Colardaci, 1992; Ghaith & Yathi, 1997; Gibson & Dembo, 1984;

Woolfolk & Hoy, 1990; Tschannen-Moran et al., 1998).

1.2 Conhecimento Prático

Uma das indicagôes decorrentes estudo referiu-se â origem do

conhecimento dos professores, que aqui foi atribuído a fontes de diferentes

tipos (multidimensional), com uma clara preponderância suas experiências

pessoais.

A socializagão antecipatôria, a formagão académica, a experiência

situacional ou sabedoria da prática (Elbaz, 1983; Grossman, 1990; Shulman,
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1987) e outras fontes de experiência não sistematizadas na literatura (e.g.,

experiência familiar) foram indicadas como os principais fundamentos do

pensamento e acgão de ensino dos professores.

Na maioria dos casos, as experiências mais precoces dos professores foram

indicadas como bastante significativas, sendo reconhecidas pelo seu peso na

formagão da atitude profissional ou do gosto que os professores nutriam pela

actividade de ensino, acentuando a importância que os referenciais educativos

mais precoces têm sobre o seu pensamento e acgão e a sua sobreposigão a

outras formas de conhecimento mais recentes. No domínio do estudo das

crengas, que aqui associámos ao conhecimento do professor, foi possível

constatar o efeito de resistência que as convicgôes estruturadas a partir deste

tipo de experiências oferecia å sua alteragão em situagôes ulteriores de

formagão (Pajares, 1997).

Um dos aspectos particulares do testemunho dos professores prendeu-se

com o facto de no âmbito das fontes formais do conhecimento, apenas se

terem referido â formagão académica, não fazendo qualquer referência å

informagão oriunda da investigagão. Este evidência parece assinalar a

reduzida influência directa desta fonte de conhecimento junto dos professores

que estão no terreno. Não obstante, pudemos constatar que todos os

professores revelavam um conjunto de ideias acerca do ensino que reconhecia

parte significativa das referências que o constituíram, com uma incidência

particular no caso dos professores com um nível de auto-eficácia mais

elevada. Situagão que parece indicar que estes acedem indirectamente a este

conhecimento ou elaboram-no a partir da sua prôpria experiência,

provavelmente entendendo-o mais como um produto da sua prôpria actividade

do que de propostas exteriores e sistematizadas de saber. Neste domínio,

Fenstemacher (1994) argumentou que um dos pressupostos para que o

conhecimento proposicional fosse assimilado pelos professores seria

necessário que estes valorizassem as proposigôes que o enformam.

Para estes professores, a racionalidade prática parece assim sobrepor-se â

racionalidade técnica, no sentido em que encontram na sua experiência de

vida (histôria pessoal) parte significativa das orientagôes para a sua actividade
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de ensino, justificando o valor da assungão de que o conhecimento dos

professores é, sobretudo, prático e pessoal (Cladinni & Connely, 1987). Com

efeito, apesar de não corresponder, maioritariamente, â sua experiência

situacional (Elbas, 1983), a origem do conhecimento em experiências pessoais

concretas ficou claramente assinalada.

Observando-se uma elevada diversidade das fontes do conhecimento

identificadas pelo conjunto dos professores, não foi possível distinguir

nenhuma diferenga particular em relagão a este assunto nos grupos

analisados.

No domínio da componente geral do conhecimento pedagôgico, os grupos

de professores revelaram perspectivas pedagôgicas distintas, nomeadamente

nas características do saber privilegiado e na forma como conceberam a sua

apropriagão pelos alunos: uma maior identificagão dos professores com uma

auto-eficácia geral mais elevada com a orientagão curricular para a

aprendizagem (Ennis, 1994a) e com a concepgão crítico-constructiva (Crum,

1993a); e a preponderância das ideias da orientagão para a mestria disciplinar

(Ennis, 1994a) e da concepgão desportivista (Crum, 1993a) nas concepgôes

dos professores com menor auto-eficácia (nomeadamente de Rosa).

Estes são testemunhos que também indicam uma maior preocupagão do

primeiro grupo de professores com uma formagão integrada e consciente do

alunos, em que estes sejam solicitados a uma participagão autônoma e

responsável nas actividades da aula, por contraste com um enfoque mais

transmissivo, em que o controlo da aprendizagem e da ordem na aula é

centrado no professor. No mesmo sentido, outros estudos verificaram que um

nível mais elevado de auto-eficácia se associava a uma maior preocupagão

dos professores com a autonomia dos alunos na aprendizagem (Agne, 1999;

Agneetal., 1994).

As respostas dos professores nesta matéria sublinharam também o

carácter híbrido das suas concepgôes (Clark & Peterson, 1986; Crum, 1993b;

Ennis & Zhu, 1991; Rodrigues, 1997), nomeadamente pela forma como

acrescentaram âs prioridades acima descritas as suas preocupagôes com o

desenvolvimento social dos alunos, uma orientagão comum a todos eles e que
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parece constar entre as finalidades educagão física mais referidas pelos

professores (Ennis, Chen et Ross, 1992; Ennis & Zhu, 1991).

As diferengas de testemunho entre os dois grupos de professores também

estiveram presentes nas suas perspectivas sobre as maiores condicionantes ã

realizagão daquelas orientagôes e, sobretudo, na compreensão que realizaram

do papel que aí deveria desempenhar o professor e dos atributos que deveria

manifestar nessa fungão. Neste domínio, o enfoque dos professores com auto-

eficácia geral mais elevada reiterou a importância da responsabilidade e

investimento do professor na qualidade da formagão dos alunos, enfatizando a

sua capacidade técnica e a sua iniciativa de auto-formagão. As restantes

professoras valorizaram a iniciativa promocional da disciplina de educagão

física junto do alunos e denunciaram uma percepgão mais inatista e

determinista das características de um bom desempenho do professor,

referindo-se â importância dos seus atributos pessoais e experiência no

desempenho dessa fungão.

Neste testemunho, os primeiros também manifestaram uma análise mais

global e integrada das condicionantes â realizagão das finalidades da

disciplina, envolvendo os vários níveis propostos por Brofenbrenner (1987

[1979]), demonstrando uma maior consciência sobre a complexidade dos

factores envolvidos no processo de formagão dos alunos.

A preocupagão destes professores com a formagão activa e consciente dos

alunos voltou a estar presente no seu testemunho acerca das características

da eficácia no ensino, que relacionaram com a sua formagão integrada, a

promogão do seu envolvimento activo no trabalho académico e a uma gestão

consequente das actividades de aprendizagem pelo professor. Sobre este

assunto, os discursos de Teresa e Rosa diferenciaram-se, tendo a primeira

assumido uma posigão prôxima dos professores anteriores e a segunda uma

perspectiva focada no controlo da ordem na aula e na transmissão do saber.

Desta forma, o presente estudo também realgou a tendência dos

professores com um sentimento de capacidade mais elevado para assumirem

uma orientagão mais humanista do ensino (Enhocs et al., 1995), e para

aqueles que acreditam menos na sua capacidade de ensino revelarem uma
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concepgão do controlo dos alunos pela "custôdia" (Woolfolk & Hoy, 1990).

Considerando que o conceito de qualidade do ensino que perfilhámos colocava

a prioridade num envolvimento activo dos alunos no trabalho académico,

pudemos também concluir que os professores com maior auto-eficácia se

encontravam mais sintonizados com aquela concepgão. Ao enfatizarem a

aprendizagem activa e consciente, estes professores revelaram preocupar-se

com a compreensão que os alunos realizavam das propostas de aprendizagem

realizadas nas aulas, i. é., com uma cooperagão dos alunos baseada na

significagão dos programas de acgão propostos, uma das condigôes propostas

pela investigagão sobre a ecologia da aula para a qualidade do ensino (Doyle,

1986; Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999).

No âmbito da componente específica do conhecimento pedagôgico, foram

encontradas diferengas importantes entre os dois grupos de professores.

Em relagão å sua perspectiva sobre as situagôes críticas da aula, os

professores com uma crenga mais elevada na sua auto-eficácia foram

globalmente mais positivos no diagnôstico das suas aulas, nomeadamente em

relagão aos episôdios de instrugão; diferenciando-se o outro grupo por ter

focado mais episôdios negativos e relacionados com a disciplina e

organizagão. Uma vez mais, os professores com um nível de auto-eficácia

mais elevado centraram-se sobre a apreciagão dos acontecimentos

directamente relacionados com a promogão das aprendizagens, enquanto que

aqueles que se sentiram menos capazes focaram, sobretudo, os problemas da

ordem da aula. Desta forma, os primeiros contrariaram algumas indicagôes

que dão esta última característica como apanágio das preocupagôes da

generalidade dos professores de educagão física (Placek, 1983; Parker, 1995;

Schempp, 1994, 1995).

O diagnôstico que alguns professores realizaram sobre as situagôes mais

críticas das suas aulas (caso de Ana e Teresa) não se revelou congruente com

o sentimento de auto-eficácia específica que apresentaram, facto que nos

levou a considerar a hipôtese de ter ocorrido um enviesamento na apreciagão

específica que estes realizaram da sua capacidade de ensino (Bandura, 1997).

Nos professores que se extremaram nas suas percepgôes de eficácia
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específica, estes dois testemunhos foram coincidentes, verificando-se que o

professor com um nível de auto-eficácia específica mais elevado manifestou

um sentimento maioritariamente positivo sobre a generalidade do seu ensino,

enquanto que a outra professora revelou uma apreciagão tendencialmente

negativa das mesma situagôes.

Na argumentagão das causas para as situagôes identificadas, os

professores com um sentimento de capacidade mais elevada revelaram um

perfil atribucional mais interno, reiterando o sentido de responsabilidade pelos

acontecimentos na aula que já haviam expresso noutras ocasiôes. Estas

evidências corroboram os resultados que têm sido encontrados noutros

trabalhos (Agne, 1994; Onofre, 1991). A confianga dos professores na sua

competência de ensino, a dependência que estabeleceram entre as

aprendizagens dos alunos e a sua intervengão, e a ênfase que colocaram na

ideia da inclusão dos alunos nos programas de acgão para a aula são factores

que podem justificar este testemunho. Por contraste, os professores com um

sentimento mais baixo de eficácia, acreditam menos na sua capacidade de

influenciar as aprendizagens dos alunos, fazendo-a depender da disposigão

inicial destes e da sua sujeigão âs regras de funcionamento estabelecidas pelo

professor (caso de Rosa). Estes professores revelaram um perfil atribucional

predominantemente externo, nomeadamente em relagão âs situagôes críticas

negativas das aulas, resultados que conferem as conclusôes de Placek (1983),

que observou que os professores mais preocupados com a ordem na aula

eram aqueles assumiam um perfil atribucional externo sobre as causas da

aprendizagem dos alunos.

Na análise do testemunho dos professores sobre as implicagôes das

situagôes críticas identificadas para a eficácia do ensino, aqueles que

possuíam uma percepgão de capacidade de ensino mais elevada foram mais

específicos na discriminagão das áreas de maior impacto das situagôes,

voltando a focar a sua atengão na aprendizagem consciente e na

responsabilizagão e autonomia dos alunos. Desta forma, a maior

responsabilizagão destes professores pelas ocorrências na aula voltou a

associar-se com o facto de se preocuparem mais com um processo de ensino
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focado numa instrugão orientada para a inclusão dos alunos no trabalho

académico da aula.

A percepgão sobre a frequência e contextualidade das situagôes críticas
não

foi um elemento de diferenciagão dos grupos, indicando a independência

destes dois factores em relagão ao sentimento geral de auto-eficácia. Todos os

professores tenderam a identificar as situagôes do ensino com que se

confrontavam mais frequentemente, sendo que aqueles que detinham uma

auto-eficácia específica mais elevada consideraram mais situagôes comuns â

generalidade das circunstâncias de ensino, e os outros, situagôes dependentes

das características dos alunos.

Embora o conhecimento dos quatro professores acerca dos modos de

intervengão pedagôgica se tenha revelado coincidente no facto da instrugão ter

mobilizado as suas preocupagôes e de se ter demonstrado maioritariamente

relacionado com as indicagôes da investigagão sobre a qualidade do ensino,

em ambos os casos estas características foram mais incidentes no testemunho

dos professores com um nível de auto-eficácia mais elevado.

Foram estes professores que também se diferenciaram por manifestar um

conhecimento mais complexo, i. é., globalmente mais reflexivo e flexível

(versátil), verificando-se estas diferengas sobretudo ao nível da instrugão e da

organizagão. Em matéria da sua intervengão para a promogão do clima de

aula, a configuragão do conhecimento apresentada pelos dois grupos de

professores foi similar. No domínio do controlo da disciplina, Rosa diferenciou-

se dos restantes professores por apresentar um conhecimento menos

relacionado com a qualidade do ensino, menos reflexivo e flexível.

Estes resultados revelaram a justeza da aplicagão dos critérios de

organizagão do conhecimento propostos por Elbaz (1983). Com efeito, o

testemunho destes professores foi transmitido, sobretudo, através da

referência a princípios e procedimentos (regras práticas) de ensino.

Embora não hajam evidências na literatura sobre as relagôes entre a

estrutura do conhecimento dos professores e a auto-eficácia geral, várias

indicagôes têm revelado que o tipo de organizagão mais elaborada e versátil,
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aqui demonstrada pelos professores com um nível de auto-eficácia superior,

tem elevadas vantagens para o processo decisôrio no ensino e para a

intervengão pedagôgica. No ensino em geral, Roehler et al. (1988)

diferenciaram as estruturas de conhecimento de professores peritos (aqui

evocados como os professores com maior qualidade de ensino) e não peritos,

a partir do nível de elaboragão do seu conhecimento, sobretudo no domínio da

instrugão. Segundo os autores, esta característica permitia que os professores

desenvolvessem um processo decisôrio mais vantajoso, nomeadamente

acedendo de forma mais consciente (e menos tácita ou mecanizada) a modos

de intervengão pedagôgica, permitindo a sua maior adequagão aos contextos

de intervengão. No mesmo sentido, vários trabalhos realizados no domínio da

educagão física referiram-se ås vantagens de uma maior elaboragão das

estruturas do pensamento dos professores na qualidade do seu ensino

(Doods.1994; Ennis 1994a; Ennis, MulleretZhu, 1991; Sherman, 1983).

O conjunto destes resultados demonstrou a oportunidade da associagão

entre o conteúdo e nível de elaboragão do conhecimento (prático) dos

professores e o seu sentimento de auto-eficácia geral no ensino, indiciando

uma melhor preparagão destes professores para a promogão de um ensino

com maior qualidade.

1.3 Qualidade do Ensino

No domínio da qualidade demonstrada na intervengão pedagôgica, os

professores com um nível mais elevado de auto-eficácia diferenciaram-se por

terem assumido uma gestão da ecologia das suas aulas mais favorável. Essa

vantagem foi observada nas características da sua intervengão pedagôgica e

no seu impacto junto dos alunos, em termos das oportunidades de

aprendizagem criadas e das percepgôes que estes desenvolveram em relagão

å sua actividade de ensino.

No âmbito da intervengão pedagôgica, estes professores distinguiram-se por

adoptarem um comportamento de maior qualidade na informagão sobre as

actividades (na apresentagão e balango), na gestão do sistema de

organizagão, na prevengão da disciplina e na promogão de um clima de aula
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positivo, nomeadamente na sua relagão com os alunos e destes com as

tarefas de aprendizagem, manifestando uma maior capacidade de integragão

da gestão dos três sistemas de tarefas.

Estes resultados revelam-se congruentes com a generalidade das

indicagôes realizadas pelos estudos processo-produto e sobre a ecologia da

aula realizados no ensino da educagão física, nomeadamente nos domínios:

da informagão proporcionada nas tarefas de apresentagão da aula (Carreiro da

Costa, 1988; De Knop, 1983; Werner & Rink, 1989; Jones, 1992; Romar, 1995;

Siedentop, 1991; Siedentop et al., 1994; Silveram et al., 1993, apud Romar,

1995); da clarificagão dos critérios académicos e expectativas do professores

durante a aula (Hastie, 1994); da supervisão activa das tarefas académicas

(Hastie, 1994; Carreiro da Costa, 1988); da gestão das rotinas organizativas

(Carreiro da Costa, 1988); do controlo da disciplina (Brito, 1986; Graham,

1992; Hellison, 1985; Doyle, 1992); da gestão do clima da relagão entre os

alunos e as tarefas académicas (Hastie, 1997; Siedentop, 1991; Hastie &

Siedentop, 1999).

As mesma evidências também confirmam a relagão directa encontrada por

alguns estudos, entre os indicadores da qualidade do ensino e o nível do

sentimento de auto-eficácia dos professores (Tscahnnen-Moran et al., 1998),

caracterizada por: uma intervengão pedagôgica de maior persistência na

resolugão das dificuldades de aprendizagem dos alunos (Gibson & Dembo,

1984; Ashton & Webb, 1986); melhores padrôes de instrugão (Allinder, 1994;

Salkosfke et al., 1988); uma gestão mais eficaz do comportamento dos alunos

(Salkosfke et al., 1988); um clima relacional mais positivo (Ashton, 1985;

Ashton & Webb, 1986); e níveis mais elevados de aprendizagem pelos alunos

(Anderson etal., 1988, Schempp, 1986).

Neste estudo, os professores com um nível de capacidade mais elevado

obtiveram um impacto mais positivo nas percepgôes dos alunos sobre a sua

actividade de ensino. De acordo com o testemunho destes últimos, esta

vantagem verificou-se ao nível da clareza de apresentagão das tarefas

académicas e da sua compreensão, pelo acompanhamento activo das

actividade de aprendizagem, nas características da avaliagão final das
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actividades, na eficácia da gestão do tempo, do ritmo da aula e das rotinas

organizativas. Indicaram também que, ao nível do clima de aula, os seus

professores tinham demonstrado uma frequente persistência na demonstragão

do valor das tarefas académicas, no reforgo da sua actividade de

aprendizagem, e uma elevada disponibilidade ouvir as suas opiniôes e

transmitirem uma maior expectativa, sentimento de confianga e ajuda. No

controlo da disciplina, os alunos assinalaram o empenho dos seus professores

no estabelecimento e gestão das regras da aula.

Estes resultados indicam que os alunos reconheceram a capacidade destes

professores em implementar as condigôes mais favoráveis â integragão dos

sistemas de tarefas de instrugão e organizagão com a sua agenda social,

reflectida na promogão do seu maior envolvimento nas tarefas de

aprendizagem. Com efeito, alguns destes comportamentos têm sido referidos

na literatura como os aspectos do ensino que os alunos mais valorizam e que

mais se relacionam com o seu empenhamento na aprendizagem. Entre estes,

destacam-se a ajuda que os professores Ihes concedem na aprendizagem, a

clareza da instrugão, o interesse que revelam pelos alunos, o elevado ritmo da

aula e ausência de interrupgôes na actividade (Gongalves, 1998; Lee et al.,

1992; Leal, 1993; Mourão, 1997; Romar, 1995; Shigunov, 1991;Tjeerdsman et

al. 1996)

Por outro lado, estas são evidências que sublinham a associagão positiva

que tem sido encontrada entre o sentimento de auto-eficácia geral dos

professores e as percepgôes positivas dos alunos em relagão âs suas práticas

de ensino (Midgley, 1989; Woolfolk et al., 1990).

O testemunho destes alunos teve ainda a particularidade de se revelar mais

positivo nas áreas em que se observou que a gestão da ecologia da aula do

seus professores se tinha revelado mais forte, acentuando a congruência entre

a prática de ensino destes professores e o seu impacto nos alunos. Esta

correspondência também foi encontrada por Rodrigues (1997),

nomeadamente, quando os professores desenvolviam uma prática de ensino

focada na aprendizagem, como foi o caso destes professores.
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Em relagão âs percepgôes dos alunos acerca da educagão física, da sua

competência e participagão nas aulas e sobre a turma, não foram
encontradas

diferengas significativas entre os dois grupos de professores. Este resultado

ficou a dever-se sobretudo å homogeneidade dessas percepgôes, ajustadas

num valor elevado para todos os casos estudados.

0 conjunto destes dados revelaram a presenga de uma maior qualidade de

ensino nas aulas dos professores com um sentimento de eficácia mais

elevado, facto que pode ser explicado pela generalidade das características

que analisámos sob a epígrafe anterior. Entre estas, destacamos as suas

preocupagôes com o envolvimento dos alunos nas tarefas académicas da aula,

atendendo â sua participagão autônoma e consciente; e o seu saber

pedagôgico mais específico, destacando o facto de possuírem um

conhecimento que terá sustentado uma maior capacidade decisôria nos

domínios da gestão dos seus programas de acgão na instrugão e organizagão

da aula. Estas características reflectiram-se positivamente nas oportunidades

de aprendizagem criadas e no impacto das tarefas propostas junto dos alunos,

representando uma intervengão mais integradora dos três sistemas e uma

gestão mais equilibrada da ecologia da aula (Doyle, 1992; Siedentop, 1991;

Hastie e Siedentop, 1999).

2. CONFRONTO DAS EVIDÊNCIAS COM AS PROPOSIQÔES DO ESTUDO

Foram três os grupos de hipôteses em que procurámos antecipar as

características das relagôes entre os conceitos em estudo: na relagão entre o

sentimento de auto-eficácia geral e específica e a qualidade do ensino; na

relagão entre o sentimento de auto-eficácia geral e específica no ensino e o

conhecimento prático; e na relagão entre a qualidade do ensino dos

professores e o seu conhecimento prático.

2.1 Relagão entre o Sentimento de Auto-eficácia Geral e

Específica no Ensino e a Qualidade da Prática dos

Professores

A primeira proposigão ensaiava um conjunto de relagôes possíveis sob a

suposigão de que os professores com um sentimento de auto-eficácia geral
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mais elevado revelariam uma prática de ensino de maior qualidade, traduzida

por um padrão geral de gestão dos sistemas de tarefas criador de maiores

oportunidades de aprendizagem.

Neste sentido, podemos adiantar que a gestão da ecologia das aulas

pelos professores com um nível de auto-eficácia geral mais elevado se

caracterizou pela capacidade de criarem um ambiente de trabalho mais

centrado nas tarefas académicas, com maiores oportunidades de

aprendizagem, revelador da obtencão de um nível mais elevado de

cooperagão dos alunos no sistemas de instrugão.

Ao nível das previsôes do impacto do ensino destes professores nos alunos,

verificou-se que estes revelaram uma percepcão mais positiva sobre a

sua actividade de ensino, mas não se confirmou que a sua percepcão da

disciplina, da sua competência e participacão nas aulas e da turma fosse

mais favorável do que a dos alunos dos professores com um nível de

auto-eficácia mais baixa.

Na gestão dos sistemas de gestão e de instrugão, os professores mais

eficazes diferenciaram-se pela qualidade da informagão proporcionada aos

seus alunos, pela sua maior capacidade de gestão do tempo de aula,

particularmente das rotinas de manipulagão do material. No domínio da gestão

do sistema social, estes professores revelaram uma atengão privilegiada â sua

integragão nos programas de acgão para a aula. Face aos professores com

nível de auto-eficácia mais baixa, a qualidade na gestão dos três sistemas

de tarefas destes professores foi obtidá a partir da adopcão de um

conjunto de comportamentos mais coerentes com as indicagôes da

investigagão sobre a qualidade do ensino.

Quanto â relagão entre o sentimento de auto-eficácia específica e a

qualidade do ensino nas diferentes dimensôes da intervengão

pedagôgica, observámos que nos professores com auto-eficácia mais elevada
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ela sô se manifestou positiva para as áreas da organizagão
e disciplina . Foi

apenas nos casos mais extremos de auto-eficácia específica que essa

coerência se verificou. Neste sentido, esta hipôtese sô pôde ter uma

confirmagão parcial. Assim, apesar de se ter verificado uma relagão

estreita entre o sentimento de auto-eficácia geral dos professores e a

ecologia das suas aulas, a mesma não esteve presente em todos os

professores, para todas as dimensôes da auto-eficácia específica.

2.2 Relagão entre o Sentimento de Auto-eficácia Geral e

Específica no Ensino e o Conhecimento Prático dos

Professores

A segunda proposigão dizia respeito â relagão entre o sentimento de auto-

eficácia geral e específica no ensino e o conhecimento prático. Aí previmos

que os professores com um nível mais elevado de auto-eficácia reflectiriam um

conhecimento prático genericamente mais coerente com as indicagôes

produzidas no âmbito da investigagão sobre a qualidade do ensino.

Neste domínio, confirmou-se que os professores com uma auto-

eficácia geral mais elevada manifestavam esse tipo de conhecimento,

através de uma orientagão mais eclética da aprendizagem das actividades

físicas e desportivas, orientadas por uma perspectiva crítico-constructiva e uma

concepgão de ensino eficaz mais valorizadora do trabalho académico,

particularmente na promogão de uma aprendizagem consciente e activa.

Embora tenham denunciado uma percepgão hesitante sobre a eficácia

do ensino em geral, estes professores também partilharam entre si o

facto de terem sido menos fatalistas quanto â influência que o ensino

poderia exercer sobre a aprendizagem dos alunos.

O conhecimento pedagogico geral dos professores com mais

confianga na sua capacidade de ensino atravessou de uma forma mais

regular e, portanto, coerente o seu testemunho ao longo do estudo,

120 Facto que ficou a dever-se â tendência negativa do sentimento de auto-eficácla especlfica manifesto por Ana em relacâo ás dimensoes do

clima da aula e da instnjcão e á tendência geral de Teresa para se considerar eficaz em todas as dimensoes. verifícando-se que, para ambas, a

sua conduta de ensino contrariou estas percepcoes.
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revelando-se como característica estável do seu pensamento sobre a sua

prática de ensino.

Assim, confirmaram-se as relagão entre o sentimento de auto-eficácia

geral e o conhecimento pedagôgico dos professores sugeridas na

segunda proposigão do estudo.

Contudo, quando apreciamos a relagão entre a forma específica da

auto-eficácia dos professores e o seu conhecimento pedagôgico mais

particular, verificamos que as relagôes propostas não se verificaram para

alguns professores em aspectos específicos deste conhecimento. Em

relagão â tipologia e valor das situagôes críticas, os professores com um

sentimento de capacidade de ensino mais elevado comungaram o facto de

terem sido mais positivos na apreciagão das suas aulas em relagão â

instrugão. Todavia, em relagão å generalidade das dimensôes de intervengão

pedagôgica apenas foram assinaladas congruências entre a auto-eficácia

específica dos casos extremos de auto-eficácia específica (Antônio e Rosa).

A congruência entre o sentimento de capacidade dos professores nas

dimensôes de intervengão pedagôgica e o número de situagôes

problemáticas negativas aí assinaladas também sô foi confirmada

parcialmente, uma vez mais, nos casos extremos de auto-eficácia. As

dimensôes de intervengão pedagôgica em que Ana e Teresa manifestaram um

sentimento de capacidade mais elevado, raramente foram aquelas em que o

número de situagôes problemáticas (negativas) identificadas foi mais reduzido.

Observou-se que os professores com um nível de auto-eficácia mais

elevada reflectiram um sentimento de responsabilidade pessoal mais elevado

pelas características das suas aulas, independentemente do seu carácter

favorável ou desfavorável ao ensino. Neste sentido, confirmou-se a relagão

entre um sentimento de capacidade geral elevado e um perfil interno de

atribuigão causal.

Na apreciagão do efeito das situagôes críticas da aula para a eficácia do

seu ensino, os professores com maior auto-eficácia geral reafirmaram que

as oportunidades de aprendizagem, o empenhamento dos alunos e o
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desenvolvimento da sua percepgão positiva sobre o ensino da disciplina

constituíam as principais orientagôes para a sua actividade de ensino.

De um modo geral, e independentemente do sentimento de auto-eficácia

expresso em relagão âs diferentes dimensôes de ensino, quando se referiram

aos modos de intervengão que utilizavam, os professores com auto-eficácia

mais elevada, revelaram um conhecimento mais reflexivo, flexível, rico e

mais identificado com as indicagôes da investigagão sobre a qualidade o

ensino.

2.3 Relagão entre o Conhecimento Prático e a Qualidade do

Ensino dos Professores

A terceira proposigão estabelecia uma relagão de coerência entre as

características do conhecimento prático do professor e a qualidade do seu

ensino.

Tomando em consideragão as características do conhecimento que os

professores que revelaram um maior nível de auto-eficácia, que foram

também aqueles que se manifestaram mais eficazes na gestão da

ecologia das suas aulas, verifícamos que a sua prática de ensino reflectiu

a generalidade das suas orientagôes (e.g., orientagão pedagôgica, ideias

sobre o ensino eficaz, perfil atribucional, modos de intervengão

pedagôgica). Isso foi observável na forma como conseguiram implementar

programas de acgão coerentes com as suas prioridades para o ensino e na

forma equilibrada como obtiveram a anuência dos alunos para cooperar nos

mesmos. Houve no entanto duas excepgôes que contrariaram o sentido desta

relagão: o valor essencialmente negativo de algumas apreciagôes que Ana

realizou sobre a sua prática de ensino, nomeadamente em áreas em que

manifestou uma elevada capacidade de intervengão (e.g., acompanhamento e

avaliagão final das actividades); e a forma hesitante como ambos os

professores apreciaram a eficácia do ensino em geral. De acordo com estes

resultados e exceptuando estas últimas ressalvas, podemos confirmar o

sentido da terceira proposigão do estudo.
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2.4 Réplica Final ao Problema do Estudo

Sem prejuízo das particularidades que assinalámos, e recuperando as

questão inicial do problema que gerou este estudo, sintetizaríamos na figura 6,

as principais orientagôes da resposta para o mesmo.

Figura 6 -

Representagão das principais orientagôes de resposta ao problema do estudo

• maior qualidade na gestão

da ecologia da aula

• mais oportunidades de

aprendizagem
• percepcôes dos alunos

sobre o ensino mais

positivas

V )

O problema da identificagão das relagôes entre o sentimento de auto-

eficácia no ensino dos professores, o seu conhecimento prático e a qualidade

do seu ensino foi esclarecido neste estudo, evidenciando que algumas das

razôes para o facto de uns professores utilizarem modos de actuagão

enquadráveis nas orientagôes para um ensino de qualidade e outros não, se

encontram nas diferengas dos contextos psicolôgicos em que os professores

geram a sua acgão, nomeadamente no seu conhecimento prático e na sua

crenga pessoal de eficácia no ensino.

Confrontando esta evidência com as reflexôes que tivemos oportunidade de

realizar aquando do enquadramento conceptual deste trabalho, verificamos

que a mesma
vai ao encontro das indicagôes que aí se foram estabelecendo.

Em primeiro lugar, é demonstrativa de que as oportunidades de

aprendizagem criadas nas aulas dependem da implementagão das condigôes
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que a investigagão processo-produto e investigagão ecolôgica da aula têm

proposto como indicadores da qualidade do ensino.

Em segundo lugar, releva a importância do conhecimento prático do

professor na potencializagão daquelas condigôes, por três ordens de razão: o

conhecimento dos professores sustentou-se nas experiências pessoais

concretas e não apenas em fontes formais de conhecimento; o aproveitamento

da experiência prática de ensino surgiu como uma das características

relacionadas com a qualidade do ensino e foi colocada na dependência de

uma atitude de disponibilidade para a formagão permanente, assente nos

problemas do quotidiano e na iniciativa para a sua resolugão; e o ensino de

maior qualidade foi protagonizado por professores que reflectiram, a partir da

análise da sua actividade concreta, uma maior valorizagão dos sistemas de

instrugão e organizagão, entendendo-as como mobiles fundamentais na gestão

do sistema social dos alunos.

Em terceiro lugar, corrobora os dados da investigagão sobre o conhecimento

dos professores que são capazes de maior qualidade de ensino, no sentido em

que estes persistiram na valorizagão de um perspectiva crítico-constructiva,

focada na responsabilizagão dos alunos por uma participagão consciente e

activa dirigida para a sua autonomia na aprendizagem dos saberes

disciplinares. Ao mesmo tempo, denotaram uma estrutura de conhecimento

mais complexa, evidenciando uma maior capacidade de justificagão

espontânea das suas acgôes e uma versatilidade de solugôes indicadora de

maior capacidade de adaptagão â complexidade das situagôes educativas.

Em quarto lugar, a resposta ao problema acentua a relagão estreita entre a

percepgão de eficácia pessoal dos professores na promogão de um ensino de

qualidade, tal como foi identificada pela investigagão sobre a eficácia do

professor, diferenciando dois níveis de relagão. Um mais lato, correspondente

å apreciagão da capacidade geral de ensino do professor, outro específico,

relacionado com o seu sentimento de eficácia na implementagão de condigôes

particulares de ensino. No primeiro caso, essa relagão é mais clara, enquanto

que no segundo se verifica sobretudo nos casos extremos.
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Finalmente, sublinha a importância da relagão entre o conteúdo e estrutura

do conhecimento prático dos professores e o seu sentimento de auto-eficácia

geral, sustentando que aqueles que revelam uma confianga maior na sua

capacidade geral revelam um conhecimento mais elaborado e relacionado com

as indicagôes sobre a qualidade do ensino.
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Capítulo 2: Recomendaqôes

A experiência deste trabalho suscitou-nos um conjunto de reflexôes sobre a

formagão de professores e processos futuros de investigagão afins å

problemática de estudo, que a seguir expomos.

1 . INDICAQÔES PARA A FORMAQÃO DE PROFESSORES

A principal indicagão que resulta do presente estudo refere-se â forma como

o conhecimento formal sobre a qualidade do ensino deve ser proporcionado na

formagão inicial e contínua dos professores de educagão física.

Para além da formagão académica inicial, as fontes que os professores

reputaram de mais importantes foram referenciadas a momentos da sua

socializagão vividos antes da sua formagão inicial, em experiências pessoais e

práticas. Estas referências assinalam que, não sô a formagão inicial destes

professores se revelou com um valor paritário em relagão a outros processos

informais de socializagão, como foram inexistentes as referências â formagão

contínua em contexto formal ou a qualquer tipo de fonte relacionada com a

produgão de investigagão sobre o ensino. Em contradigão com esta evidência,

este estudo enfatizou a importância que a familiarizagão dos professores com

aquele conhecimento tem no seu desempenho no ensino. Os professores com

melhor qualidade do ensino revelaram estar mais familizarizados com o

conteúdo desse conhecimento e deter uma capacidade mais reflexiva e versátil

na sua utilizagão.

Estas são duas constatagôes que nos remetem para a necessidade de

reflectir sobre a estruturagão dos processos formais de formagão de

professores, nomeadamente sobre o tipo de estratégias utilizadas para

promover a sua relagão com os saberes vão sendo sistematizados por via da

investigagão em ensino. Entre várias orientagôes possíveis, situaríamos três

que consideramos decisivas.

As experiências de formagão não podem deixar de se referenciar å

realidade das tarefas profissionais (futuras ou presentes) dos formandos,
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assumindo o terreno da sua prática, os desafios e problemas concretos que aí

se colocam, como os seus principais referentes. Encontramos nesta orientagão

várias implicagôes. Uma primeira, situada ao nível do desenvolvimento de uma

colaboragão efectiva entre os organismos da formagão e os formadores com o

grupo dos profissionais, para promover a sensibilidade dos primeiros âs

necessidades que se geram no espago de intervengão destes últimos. A

segunda constaria da referenciagão do conhecimento "teôrico" aos saberes

que se aí se geram, incorporando-os, para o tornar mais válido como resposta

âs necessidades dos professores. A terceira residiria na utilizagão do espago

físico e organizacional da escola como terreno preferencial da preparagão

profissional.

Outro foco desta reflexão deveria ponderar o modo como os professores ou

futuros professores são envolvidos na formagão. A "histôria" pessoal que

transportam consigo, determinante na configuragão do seu conhecimento, não

pode deixar de ser considerada como uma referência determinante no

desenvolvimento do seu saber profissional. Fomentar uma construgão activa

do conhecimento, baseando-a numa análise reflectida da sabedoria que

transportam para a formagão, procurando rentabilizar as suas áreas mais

fortes e ultrapassar os eventuais equívocos que o enformem, parece ser uma

medida decisiva para que aqueles validem as propriedades da formagão

proporcionada. Este opgão teria o duplo benefício de fomentar a credibilizagão

do conhecimento profissional e de ajudar os professores a teorizar a partir da

sua prôpria prática e a escapar a uma rotinizagão não reflectida dos seus

procedimentos de intervengão (Grossman, 1990).

Finalmente, a formagão dos professores deveria considerar a importância do

reforgo do sentimento pessoal de capacidade dos professores na utilizagão

desse conhecimento, a partir do recurso âs fontes de desenvolvimento da

auto-eficácia, nomeadamente a modelagão (ou experiência vicariante), a

persuasão e as experiências de mestria. Para fomentar a primeira fonte o

estímulo â coleagilidade seria decisivo no reforgo do valor da formagão

recíproca, um requisito essencial ao processo de formagão permanente dos

professores. O segundo e terceiro casos residiriam na adopgão de estratégias
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focadas na utilizagão da prática, de observagão e entrevista (feedback) como

estratégias sistemáticas da formagão em ensino.

A utilizagão de um modelo de Supervisão Clínica (Marcelo, 1999) centrada

em experiências práticas concretas de acompanhamento nas diferentes tarefas

do ensino constituiria uma das altemativas que consideramos mais adequadas

para a implementagão das orientagôes estratégicas referidas.

2. INDICAQÔES PARA INVESTIGAQÔES FUTURAS

Entre as várias indicagôes para investigagôes futuras, encontramos

referências relativas ao apuramento dos dispositivos metodolôgicos seguidos

neste trabalho e a temáticas relativas a novos problemas de investigagão.

Em relagão å orientagôes metodolôgicas, estamos convictos das vantagens

da continuidade de desenvolvimento da análise intensiva sobre o ensino da

educagão física, com duas orientagôes: para o aprofundamento do

conhecimento obtido por via extensiva ou nomotética; e pela necessidade de

replicagão do estudo que ora terminamos. Pensamos que a tradigão da

perspectiva descritivo-analítica e correlacional da investigagão sobre o ensino

da educagão física deve ser complementada por iniciativas interpretativas que

permitam diferenciar o significado do conhecimento aí compilado para os

professores (seus utilizadores e produtores) e realizar a sua contextualizagão

na diversidade e singularidade das situagôes educativas. O estudo de caso,

nas suas variantes parece-nos, neste domínio, a opgão ajustada. Esta aposta

deve, no entanto, ser acompanhada por um esforgo de replicagão dos estudos

no sentido de reforgar a sua generalizagão analítica e teôrica.

Em face da apreciagão que realizamos do modelo de estudo adoptado

preconizamos alguns desenvolvimentos para o seu apuramento.

Pensamos também, que designs de estudo futuros deverão adoptar uma

orientagão mais indutiva, privilegiando um acompanhamento mais prolongado

da "histôria" dos processos em análise e, por consequência, envolvendo

menos casos. Este será um procedimento que nos permitirá ir mais longe na

caracterizagão do conteúdo do conhecimento dos professores e no estudo da

estabilidade da sua auto-eficácia. Esta opgão também deverá permitir acentuar
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a dimensão biográfica e pessoal do professor nas suas relagôes com estes

dois constructos.

Para este tipo de estudo, os critérios de selecgão dos casos para análise

deverão ser aperfeigoados no sentido de permitir uma diferenciagão mais clara

dos exemplos a acompanhar em relagão ao seu sentimento de auto-eficácia.

Este apuramento deverá ser realizado com base numa maior compreensão

sobre as relagôes entre a auto-eficácia geral e específica.

Em face de alguns contrastes que encontrámos entre o sentimento de auto-

eficácia específica dos professores e a qualidade do seu ensino, julgamos

oportuno desenvolver instrumentos mais indutivos para o estudo da primeira.

Os alunos como interlocutores directos dos professores na aula, devem

também merecer uma análise mais interpretativa no sentido de compreender

melhor a origem das suas percepgôes e o seu sistema social. A diversificagão

do contexto da turma deverá também ser uma das medidas a considerar.

No domínio da observagão qualidade do ensino parece-nos ser decisiva a

opgão pela continuidade da análise da ecologia da aula, sugerindo, todavia, o

reforgo da sua componente indutiva, através do recurso âs notas de campo.

Em relagão a futuras temáticas de estudo, para além do aprofundamento da

vertente do conhecimento pedagôgico sobre o ensino, parece-nos importante

estudar as relagôes entre o sentimento de auto-eficácia no ensino, a qualidade

do ensino e o conhecimento do professor noutras componentes do

conhecimento, como conhecimento pedagôgico do conteúdo, o conhecimento

dos alunos e o conhecimento curricular dos professores.

No domínio do estudo da auto-eficácia, preconizamos também o

conhecimento das razôes da variabilidade (generalizagão e intensidade) do

sentimento de auto-eficácia específica e as suas relagôes com auto-eficácia

geral, nomeadamente combinando factores de ordem pessoal e contextual

que aqui não foram considerados. Neste âmbito, gostaríamos de analisar as /

relagôes entre este sentimento e o clima organizacional dos estabelecimentos

de ensino, focando, particularmente, a dimensão da eficácia colectiva dos

professores.
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Anexo 1.1 - ESCALA DE EFICÁCIA DO PROFESSOR*

1983, Sherri Gibson, PH. D.

Por favor, indique o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das afirmagôes abaixo

indicadas, assinalando com um círculo o algarismo correspondente na escala colocada å direita

das afirmagôes.

1 - Discordo completamente
2 - Discordo bastante

3 - Discordo mais do que concordo

4 - Concordo mais do que discordo

5 - Concordo bastante

6 - Concordo completamente

1. Muitas vezes quando um aluno faz melhor do que é habitual é porque eu me

esforgo um pouco mais 12 3 4 5 6

2. O tempo passado nas minhas aulas tem pouca influência nos alunos

quando comparado com a influência que recebem do ambiente de 12 3 4 5 6

casa

3. Se os pais dos alunos comentarem comigo que o seu filho se comporta
muito melhor na escola do que em casa, provavelmente, é porque eu domino

algumas técnicas específicas de controlar o seu comportamento que os pais não

dominam 12 3 4 5 6

4. Aquilo que um aluno pode vir a aprender está, em primeiro lugar,
relacionado com o nível social e cultural da sua 12 3 4 5 6

família

5. Se um professor dominar os conteúdos e estiver motivado, pode ensinar os

alunos que têm maiores dificuldades 12 3 4 5 6

6. Se os alunos não são disciplinados em casa, dificilmente aceitarão sê-lo nas

aulas 1 2 3 4 5 6

7. Eu tenho preparacão suficiente para lidar com quase todos os problemas de

aprendizagem 1 2 3 4 5 6

8. A minha formacão em Ensino e/ou a experiência fomeceu-me as

competência técnicas necessárias para ser um professor eficaz 1 2 3 4 5 6

9. A falta de apoio da comunidade desencoraja muitos professores nas suas

tentativas para ajudar os alunos 12 3 4 5 6

10. Alguns alunos necessitam ser colocados em grupos mais fracos para que

não sejam sujeitos a expectativas irreais sobre a sua 12 3 4 5 6

aprendizagem
11. As diferencas nos resultados das aprendizagens dos alunos são

influenciadas pelas diferencas de ensino dos 1 2 3 4 5 6

professores
12. Normalmente, quando um aluno manifesta dificuldades na realizacão de

uma tarefa eu sou capaz de a adaptar ao seu nível 1 2 3 4 5 6

13. Se um dos meus novos alunos não consegue permanecer empenhado na

realizacão de uma tarefa, pouco posso fazer para aumentar a sua atengão se ele

não estiver disponível para isso 12 3 4 5 6

14. Normalmente, quando um aluno tem uma nota melhor do que é habitual

ter, é porque eu encontrei formas melhores de 0123456

ensinar

15. Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar os alunos mais

difíceis 12 3 4 5 6

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 1 2 3 4 5 6

17. Os professores não têm muita influência nos ganhos de aprendizagem dos

alunos se considerarmos a influência de todos os outros

factores 12 3 4 5 6

'

Depois de validada por Gibson & Dembo (1 984), o factor correspondente å dimensão da eficácia pessoal do professor

saturou significativamente nove itens (por ordem decresce de saturacão, os n"* 21, 19, 15, 24, 1, 25, 19, 12 e 14, e o

factor eficácia do ensino sete itens (os n0* 16, 6, 2, 4, 27, 23 e 30)
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18. Se os alunos estão particularmente indisciplinados eu pergunto-me a mim

prôprio o que é que eu tenho feito de diferente para que isso acontega

12 3 4 5 6

19. Normalmente, quando as notas dos meus alunos melhoram é porque eu

encontrei formas de ensino mais eficazes 1 2 3 4 5 6

20. Se o meu grupo disciplinar me sugerisse para aplicar as novas actividades

dos programas, eu sentir-me-ia confiante na minha capacidade para implementar

essas matérias 1 2 3 4 5 6

21 . Se um aluno domina rapidamente um novo conceito poderá ter sido porque

eu conhecia os passos necessários para ensinar esse 1 2 3 4 5 6

conceito

22. As reuniôes com os pais podem ajudar um professor a julgar o quanto

pode esperar de um aluno, porque dão uma ideia ao professor dos valores dos

pais perante a Educagão, a Educagão Física, etc. 12 3 4 5 6

23. Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu poderia fazer mais por

eles 12 3 4 5 6

24. Se um aluno não se lembrasse da informagão que eu tivesse dado numa

aula anterior, eu saberia como melhorar a sua retengão de informagão para a

aula 12 3 4 5 6

seguinte
25. Quando, na minha turma, um aluno se torna indisciplinado e barulhento, eu

tenho a certeza que domino algumas técnicas capazes de o fazer mudar de

atitude

"

12 3 4 5 6

rapidamente
26. A gestão e regras de funcionamento da escola condicionam a realizagão

do meu trabalho 12 3 4 5 6

27. As influências das experiências familiares sobre o aluno, podem ser

ultrapassadas através de um bom ensino 1 2 3 4 5 6

28. Normalmente, quando um aluno progride depois de ter sido colocado num

grupo mais lento é porque o professor teve oportunidade de Ihe dar mais

atengão 12 3 4 5 6

29. Se um dos meus alunos não conseguisse realizar uma tarefa que eu Ihe

atribuísse na aula, eu seria capaz de verificar se a tarefa estava no nível correcto

de dificuldade 12 3 4 5 6

30. Até um bom professor pode não conseguir que muitos alunos obtenham

bons resultados 1 2 3 4 5 6

826 Anexos



Anexo 1.2 - QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE A INTERVENQÃO PEDAGÔGICA

EM EDUCAQÃO FÍSICA
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QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE A

INTERVENQÃO PEDAGÔGICA EM EDUCAQÃO FÍSICA

A evolugão do conhecimento sobre o ensino da Educagão Física so pode realizar-

se na medida em que a investigagão se dirigir para os problemas reais e concretos da

actividade de ensino dos profissionais. A sua resposta a este questionário é, por isso, um

contributo decisivo para o estudo que queremos desenvolver.

Este questionário constitui uma etapa de recolha de informagão para um estudo

que a Unidade de Ciências da Educagão da Faculdade de Motricidade Humana está a

realizar. Através deste estudo, pretende-se conhecer a opinião dos professores de

Educagão Física sobre o nível de dificuldade da actividade de ensino da disciplina.

O conhecimento desta opinião permitirá delimitar com maior consistência as áreas

de Intervengão Pedagôgica de maior complexidade (dificuldade), e constituir-se como um

contributo decisivo para uma maior ligagão entre a formagão inicial e contínua dos

professores e a realidade do ensino desta área disciplinar.

Por razôes associadas â continuidade do estudo e pela eventual necessidade de

uma posterior confirmacão dos dados recolhidos, pedimos-lhe que se identifique,

garantindo-lhe no entanto, que as respostas a este questionário serão estritamente do

conhecimento dos autores do trabalho, sendo escrupulosamente garantida a sua

confidencialidade.

Desde já agradecemos a sua disponibilidade e imprescindível colaboragão.

O responsável pelo trabalho,

Marcos Soares Onofre

IDENTIFICAQÃO DO PROFESSOR

Nome: Escola:

Anos de Escolaridade em que Lecciona:

Grau Académico: Escola de Formacão:

Situacão Profissional: Anos de Leccionacão ao 7° ano:

Anos de Servico: Idade:
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1. Considere as turmas de que é professor no presente ano lectivo.

1.1. Identifique aquela å qual sente mais dificuldade em ensinar EF:

Turma:

1.2. Indique a principal razão que considera estar na origem da dificuldade em ensinar EF

a essa turma:

2. Considere a turma indicada na resposta anterior e as actividades do programa abaixo

referidas. De entre estas actividades, identifique aquela (uma sô) que considera dominar

melhor para ensinar aos alunos dessa turma e aquela (também uma sô) que considera

dominar pior para Ihes ensinar.

Domino Melhor Actividades Físicas Domino Pior

• FUTEBOL •

• VOLEIBOL •

• GINÁSTICA •

• ATLETISMO •

• PATINAGEM

• DANQA •

• LUTA •

• BASQUETEBOL •

• ANDEBOL •

3. Considere agora a actividade física que referiu dominar melhor e a que referiu dominar

pior. Indique, para cada uma, a principal razão que justifica a sua escolha.

3.1 Principal razão da escolha da actividade que domino melhor:

3.2 Principal razão da escolha da actividade que domino pior:
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4. De seguida apresentam-se um conjunto de afirmagôes relativamente âs quais pedimos

que indique o seu grau de concordância com as mesmas.

Nas suas respostas considere a sua experiência geral de ensino da Educagão
Física.

Para assinalar a sua resposta destaque o número correspondente â sua opgão através

de um círculo. Para o efeito utilize a seguinte escala:

1 - Discordo completamento

2 - Discordo bastante

3 - Discordo mais do que concordo

4 - Concordo mais do que discordo

5 - Concordo bastante

6 - Concordo completamente

1. Muitas vezes, quando um aluno faz melhor do que é habitual é porque eu me

esforgo um pouco mais

2. O tempo passado nas minhas aulas tem pouca influência nos alunos quando

comparado com a influência que recebem do ambiente de casa
"■

3. Aquilo que um aluno pode vir a aprender está, em primeiro lugar, relacionado

com o nível social e cultural da sua família

4. Se os alunos não são disciplinados em casa, dificilmente aceitarão sê-lo nas

aulas

2 3 4 5 6

2 3 4 5 6

12 3 4 5 6

12 3 4 5 6

6
5. Normalmente, quando um aluno tem uma prestagão melhor do que é habitual,

é porque eu encontrei formas melhores de o ensinar 12 3 4 5

6. Quando eu realmente tento, eu consigo ensinar os alunos mais

difíceis 12 3 4 5 6

12 3 4 5 6

7. Um professor é muito limitado nos resultados que consegue alcangar, porque
o ambiente de casa do aluno tem uma grande influência naquilo que ele

consegue vir a

aprender

8. Normalmente, quando a prestagão dos meus alunos melhora é porque eu

encontrei formas de ensino mais eficazes 12 3 4 5 6

9. Se um aluno domina rapidamente um novo conceito poderá ter sido porque eu

conhecia os passos necessários para ensinar esse 12 3 4 5 6

conceito

10. Se os pais fizessem mais pelos seus filhos eu poderia fazer mais por

eles 12 3 4 5 6

11. Até um professor com uma elevada capacidade de ensino pode não

conseguir que muitos alunos obtenham bons 1 2 3 4 5 6

resultados

5. Actualmente, quando ensino Educacão Física eu acho que é :

1 2 3 4 5 X

Sempre
Fácil

A maior parte
das vezes

Fácil

Tantas vezes

Fácil

como Difícil

A maior parte
das

vezes Difícil

Sempre
Difícil

Sem

Opinião

(assinale a sua resposta com um círculo)

Uma vez mais, muito obrigado pela sua colaboragão!
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Anexo 1.3 - QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE AS DIFICULDADES DE

INTERVENQÃO PEDAGÔGICA EM EDUCAQÃO FÍSICA
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QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE AS DIFICULDADES DE

INTERVENQÃO PEDAGÔGICA EM EDUCAQÃO FÍSICA

Este questionário constitui uma etapa de recolha de informagão para um estudo

que a Unidade de Ciências da Educagão da Faculdade de Motricidade Humana está a

realizar. Através deste estudo, pretende-se conhecer a opinião dos professores de

Educagão Física sobre a percepgão que possuem acerca da sua dificuldade na

implementagão de várias situagôes de ensino.

Agradecemos a sua disponibilidade e imprescindível colaboragão.

Indicagôes para a resposta ao questionário:

Este questionário é constituído por um conjunto amplo de questôes fechadas, portanto de

resposta rápida.

Durante a resposta a essas questôes, solicitamos que se reporte ao seu sentimento de

dificuldade, considerando apenas as aulas da com a turma .

Para indicar o grau de dificuldade que sentiu na implementagão das situagôes a seguir
descritas ao longo das aulas utilize a escala abaixo indicada.

Escala de dificuldade

1 = Sempre Fácil

2 = A maior parte das vezes FÁCIL

3 = A maior parte das vezes DIFÍCIL

4 = Sempre Difícil

X = Não me preocupo com isso nas aulas

Imediatamente apôs o enunciado de cada questão, estão apostos os níveis da escala

correspondentes a cada categoria de dificuldade. Em caso de dúvida, no topo superior de cada

página poderá consultar a correspondência entre as categorias de dificuldade e cada um dos

níveis da escala.

Na sua resposta a cada questão, assinale apenas um dos níveis da escala, destacando-
o através de um círculo.

No caso de considerar que não se preocupa em implementar a situagão descrita nas

suas aulas, assinale a opcão X.

Apenas a resposta a todas as questôes colocadas permitirá obter uma informagão

completa sobre o assunto em estudo, pelo que Ihe pedimos mais essa atengão.
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1 = Sempre Fácil
2 = A maior parte das vezes FACIL

3 = A maior parte das vezes DIFICIL

4 = Sempre Difícil

X = Não me preocupo com isso nas aulas

1 . Apresentar a matéria garantindo a atengão dos
alunos

1 2 3 4 X

2. Durante o período de apresentagão da matéria,
realizar perguntas aos alunos garantindo a sua

participagão voluntária.

1 2 3 4 X

3. Solicitar a participagão dos alunos garantindo
que ajudam nas diferentes actividades da aula

1 2 3 4 X

1 1 . Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os

alunos

1 2 3 4 X

12. Organizar a aula garantindo uma rápida

montagem ou desmontagem do material pelos
alunos

1 2 3 4 X

13. Organizar a aula garantindo uma correcta

montagem e desmontagem de material pelos
alunos

4. Interpelar os alunos no período de avaliagão
final da aula garantindo a sua participagão

1 2 3 4 X

1 2 3 4 X

14. Intervir de forma a evitar situagôes de risco no

desempenho das tarefas de aprendizagem pelos
alunos

5. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

conhegam os seus pontos mais importantes

1 2 3 4 X

1 2 3 4 X

15. Organizar os alunos garantindo que as

mudangas de actividade ou de tarefas de

aprendizagem sejam realizadas rapidamente

6. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

entendam que as várias fases da aula formam um

todo

1 2 3 4 X

7. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

visualizem as situagôes de aprendizagem a

realizar

1 2 3 4 X

1 2 3 4 X

16. Deslocar-me e posicionar-me garantindo o

controlo da actividade de toda a turma durante a

aula

1 2 3 4 X

17. Informar os alunos sobre a forma como

realizam a actividade de aprendizagem garantindo

que percebam o que fazem bem e o que fazem

mal

8. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

fiquem sem dúvidas sobre as actividades a

realizar na aula

1 2 3 4 X

1 2 3 4 X

18. Informar os alunos sobre a forma como

realizam a actividade de aprendizagem garantindo

que cada um tenha uma informagão actualizada

sobre como está a aprender

9. Apresentar a matéria garantindo que os alunos

atribuem significado âs propostas de

aprendizagem

1 2 3 4 X

10. Apresentar a matéria garantindo que os

alunos percebam a relagão entre a organizagão
da aula e os objectivos de aprendizagem

1 2 3 4 X

19. Informar os alunos sobre as suas dificuldades

na aprendizagem fazendo-o, individualmente ou

em grupo, consoante a quantidade de alunos com
as mesmas dificuldades

1 2 3 4 X

1 2 3 4 X
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20. Informar os alunos sobre a forma como

realizam as suas acgôes de aprendizagem de

forma a que as relacionem com os efeitos

alcangados

1 2 3 4 X

21. 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

1 2 3 4 X

22. Intervir de forma a que, depois de corrigidos,
os alunos não continuem a cometer os erros que

Ihes foram identificados

1 2 3 4 X

23. Reagir quando os alunos infringem as regras

de conduta combinadas para as aulas garantindo

que sejam verdadeiros na descrigão desse

episôdios e explicagão das suas causas

1 2 3 4 X

24. Questionar os alunos durante a sua actividade

de aprendizagem garantindo que sejam capazes

de identificar, por eles prôprios, aspectos
relacionados com a mesma

1 2 3 4 X

25. Questionar os alunos sobre a actividade de

aprendizagem garantindo que o maior número

seja inquirido no decurso da aula.

1 2 3 4 X

26. 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

1 2 3 4 X

27. Organizar as actividades da aula garantindo a

maximizagão do tempo em que os alunos estão

em prática de aprendizagem

1 2 3 4 X

28. Utilizar castigos que não interfiram

negativamente com o prazer ou gosto que os

alunos têm pela actividade física

1 2 3 4 X

29. Realizar a informagão final da aula garantindo

a ligagão entre o trabalho realizado e aquele que

se prevê para as aulas seguintes

1 2 3 4 X

30. Organizar a turma garantindo uma reunião

rápida dos alunos quando necessário

1 2 3 4 X

31. Organizar a aula garantindo uma prática

motora motivadora para todos os alunos da turma

1 2 3 4 X

32. Intervir de forma a garantir que os alunos

cheguem â aula å hora combinada

1 2 3 4 X

33. Intervir de forma a garantir um registo de

presengas rápido

1 2 3 4 X

34. Gerir a turma garantindo a sua atengão para

iniciar os períodos de instrugão, reunião e

mudangas de actividade no decurso da aula

1 2 3 4 X

35. Organizar os alunos garantindo uma rápida

formagão de grupos de trabalho

1 2 3 4 X

36. Realizar a informagão final da aula garantindo
que os alunos identifiquem os aspectos mais

importantes da actividade de aprendizagem
desenvolvida

1 2 3 4 X

37. Intervir garantindo que os alunos se sintam

reconhecidos pela forma adequada como

realizam as tarefas de organizagão

1 2 3 4 X

834 Anexos



1 = Sempre Fácil

2 = A maior parte das vezes FÁCIL

3 = A maior parte das vezes DIFÍCIL

4 = Sempre Difícil

X = Não me preocupo com isso nas aulas

38. Realizar a informagão final da aula garantindo
que os alunos saiam da aula com a ideia clara

dos objectivos que eram pretendidos

1 2 3 4 X

47. Intervir garantindo que os alunos respeitem as

regras de conduta combinadas

1 2 3 4 X

39. Realizar a informagão final da aula garantindo
que os alunos saiam com uma ideia clara quanto
aos êxitos e âs dificuldades que manifestaram na

aprendizagem

1 2 3 4 X

48. Reagir aos comportamentos inapropriados
dos alunos garantindo que reconhegam as

consequências da adopgão desses

comportamentos

1 2 3 4 X

40. Interagir com os alunos garantindo que sintam

que eu considero as suas opiniôes e sentimentos

pessoais relativamente â actividade na aula

49. Intervir durante a aula garantindo que os

alunos tenham presente as regras de conduta

combinadas

1 2 3 4 X 1 2 3 4 X

41. Interagir com os alunos garantindo que estes

manifestam as suas opiniôes sobre a aula

1 2 3 4 X

50. Intervir no controlo da disciplina da aula

garantindo um clima positivo

1 2 3 4 X

42. Intervir garantindo o controlo das várias

situagôes que ocorrem simultaneamente numa

aula

1 2 3 4 X

43. Intervir de forma a garantir um nível elevado

de empenhamento dos alunos na realizagão da

actividade

1 2 3 4 X

44. Informar sobre as actividades a realizar na

aula garantindo a minimizagão do tempo

despendido nestes períodos

1 2 3 4 X

45. Intervir garantindo a cooperagão entre alunos

com diferentes níveis de capacidade nas tarefas

de aprendizagem

1 2 3 4 X

46. Combinar as regras de conduta para as aulas

garantindo o respeito quer pelas opiniôes e ideias

dos alunos quer pelas minhas

1 2 3 4 X

51. Intervir de forma a garantir que os alunos

sintam que eu reconhego que adoptam um

comportamento de acordo com as regras de

conduta combinadas

1 2 3 4 X

52. Intervir na aula garantindo que os alunos não

se envolvam em comportamentos contrários ãs

regras de conduta combinadas, quando aliciados

pelos colegas a fazê-lo

1 2 3 4 X

53. Intervir na aula de forma a garantir que os

alunos sintam que eu gosto do que ensino

1 2 3 4 X

54. Interagir com os alunos garantindo a sua

confianga em mim

1 2 3 4 X

55. Interagir com os alunos garantindo que eles

sintam que eu me interesso por eles e acredito

que são capazes de aprender

1 2 3 4 X
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56. Interagir com os alunos garantindo que sintam

que eu os trato todos do mesmo modo

1 2 3 4 X

57. Interagir com os alunos garantindo que sintam

que estou atento aos seus interesses pessoais

sobre assuntos exteriores âs aulas.

1 2 3 4 X

58. Interagir com os alunos garantindo que sintam

que aprendem coisas importantes para eles

1 2 3 4 X

59. Informar os alunos sobre a maneira como

estão a realizar os exercícios de aprendizagem

garantindo a manutengão do ritmo da actividade

1 2 3 4 X

60. Interagir com os alunos garantindo que não

me vejam como um "juiz" permanente da sua

actividade

1 2 3 4 X

61. Reagir aos comportamentos inapropriados

dos alunos garantindo que não voltem a adoptar

um comportamento contrário ås regras de

conduta combinadas

1 2 3 4 X

62. Interagir com os alunos mais fracos

garantindo a sua participagão empenhada em

tarefas com índice de complexidade elevado

1 2 3 4 X

63. Interagir de forma a garantir que os alunos

formulem expectativas adequadas sobre a sua

capacidade de aprendizagem

1 2 3 4 X
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Anexo 1.4 - DISTRIBUIQÃO DO ITENS DO QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE

AS DIFICULDADES DE INTERVENQÃO PEDAGÔGICA EM

EDUCAQÃO FÍSICA POR DIMENSÔES DA INTERVENQÃO
PEDAGÔGICA

Dimensão Itens

Clima: relagão
aluno/matéria

9. Apresentar a matéria garantindo que os alunos atribuem significado
ås propostas de aprendizagem
31. Organizar a aula garantindo uma prática motora motivadora para

todos os alunos da turma

41. Interagir com os alunos garantindo que estes manifestam as suas

opiniôes sobre a aula

62. Interagir com os alunos mais fracos garantindo a sua participagão

empenhada em tarefas com índice de complexidade elevado

63. Interagir de forma a garantir que os alunos formulem expectativas

adequadas sobre a sua capacidade de aprendizagem

Clima: relagão
alunos entre si

1 1 . Solicitar a simpatia e a amizade entre todos os alunos

45. Intervir garantindo a cooperagão entre alunos com diferentes níveis

de capacidade nas tarefas de aprendizagem

Clima: relagão

aluno/professor

40. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu considero as

suas opiniôes e sentimentos pessoais relativamente a actividade na aula

53. Intervir na aula de forma a garantir que os alunos sintam que eu

gosto do que ensino

54. Interagir com os alunos garantindo a sua confianga em mim

55. Interagir com os alunos garantindo que eles sintam que eu me

interesso por eles e acredito que são capazes de aprender

56. Interagir com os alunos garantindo que sintam que eu os trato todos

do mesmo modo

57. Interagir com os alunos garantindo que sintam que estou atento aos

seus interesses pessoais sobre assuntos exteriores ås aulas.

60. Interagir com os alunos garantindo que não me vejam como um

"juiz" permanente da sua actividade

Disciplina:

promogão

46. Combinar as regras de conduta para as aulas garantindo o respeito

quer pelas opiniôes e ideias dos alunos quer pelas minhas

47. Intervir garantindo que os alunos respeitem as regras de conduta

combinadas

49. Intervir durante a aula garantindo que os alunos tenham presente as

regras de conduta combinadas

50. Intervir no controlo da disciplina da aula garantindo um clima positivo

51 . Intervir de forma a garantir que os alunos sintam que eu reconhego

que adoptam um comportamento de acordo com as regras de conduta

combinadas

52. 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
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Disciplina:

remediagão

Instrugão:

acompanhamento
das actividades de

aprendizagem

Instrugão:

avaliagão final das

actividades de

aprendizagem

23. Reagir quando os alunos infringem as regras de conduta

combinadas para as aulas garantindo que sejam verdadeiros na

descrigão desse episôdios e explicagão das suas causas

28. Utilizar castigos que não interfiram negativamente com o prazer ou

gosto que os alunos têm pela actividade física

48. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos garantindo

que reconhegam as consequências da adopgão desses

comportamentos

61. Reagir aos comportamentos inapropriados dos alunos garantindo

que não voltem a adoptar um comportamento contrário âs regras de

conduta combinadas

3. Solicitar a participagão dos alunos garantindo que ajudam nas

diferentes actividades da aula
.

16. Deslocar-me e posicionar-me garantindo o controlo da actividade de

toda a turma durante a aula

17. Informar os alunos sobre a forma como realizam a actividade de

aprendizagem garantindo que percebam o que fazem bem e o que

fazem mal

18. Informar os alunos sobre a forma como realizam a actividade de

aprendizagem garantindo que cada um tenha uma informagão

actualizada sobre como está a aprender

19. Informar os alunos sobre as suas dificuldades na aprendizagem

fazendo-o, individualmente ou em grupo, consoante a quantidade de

alunos com as mesmas dificuldades

20. Informar os alunos sobre a forma como realizam as suas acgôes de

aprendizagem de forma a que as relacionem com os efeitos alcangados

21. 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

22. Intervir de forma a que, depois de corrigidos, os alunos não

continuem a cometer os erros que Ihes foram identificados

24. Questionar os alunos durante a sua actividade de aprendizagem

garantindo que sejam capazes de identificar, por eles prôprios, aspectos
relacionados com a mesma

25. Questionar os alunos sobre a actividade de aprendizagem
garantindo que o maior número seja inquirido no decurso da aula.

26. Questionar os alunos durante a sua actividade de aprendizagem

garantindo que cada um tenha o tempo necessário para responder âs

perguntas que Ihe são colocadas

42. Intervir garantindo o controlo das várias situagôes que ocorrem

simultaneamente numa aula

43. Intervir de forma a garantir um nível elevado de empenhamento dos
alunos na realizagão da actividade

58. Interagir com os alunos garantindo que sintam que aprendem coisas

importantes para eles

4. Interpelar os alunos no período de avaliagão final da aula garantindo a
sua participacão

29. Realizar a informagão final da aula garantindo a ligagão entre o

trabalho realizado e aquele que se prevê para as aulas seguintes
36. Realizar a informagão final da aula garantindo que os alunos

identifiquem os aspectos mais importantes da actividade de

aprendizagem desenvolvida

38. Realizar a informagão final da aula garantindo que os alunos saiam
da aula com a ideia clara dos objectivos que eram pretendidos
39. Realizar a informagão final da aula garantindo que os alunos saiam
com uma ideia clara quanto aos êxitos e âs dificuldades que manifesta-
ram na aprendizagem

838 Anexos



Instrugão:

informagão sobre
as actividades de

aprendizagem

1 . Apresentar a matéria garantindo a atengão dos alunos

2. Durante o período de apresentagão da matéria, realizar perguntas aos

alunos garantindo a sua participagão voluntária.

5. Apresentar a matéria garantindo que os alunos conhegam os seus

pontos mais importantes
6. Apresentar a matéria garantindo que os alunos entendam que as

várias fases da aula formam um todo

7. Apresentar a matéria garantindo que os alunos visualizem as

situagôes de aprendizagem a realizar

8. Apresentar a matéria garantindo que os alunos fiquem sem dúvidas

sobre as actividades a realizar na aula

10. Apresentar a matéria garantindo que os alunos percebam a relagão
entre a organizagão da aula e os objectivos de aprendizagem
44. Informar sobre as actividades a realizar na aula garantindo a

minimizagão do tempo despendido nestes períodos

Organizagão:
alunos

14. Intervir de forma a evitar situagôes de risco no desempenho das tarefas de

aprendizagem pelos alunos

15. Organizar os alunos garantindo que as mudangas de actividade ou de

tarefas de aprendizagem sejam realizadas rapidamente

30. Organizar a turma garantindo uma reunião rápida dos alunos quando
necessário

32. Intervir de forma a garantir que os alunos cheguem å aula å hora

combinada

34. Gerír a turma garantindo a sua atengão para iniciar os períodos de

instrucão, reunião e mudancas de actividade no decurso da aula

35. Organizar os alunos garantindo uma rápida formacão de grupos de trabalho

37. Intervir garantindo que os alunos se sintam reconhecidos pela forma

adequada como realizam as tarefas de organizacão

59. Informar os alunos sobre a maneira como estão a realizar os exercícios de

aprendizagem garantindo a manutencão do ritmo da actividade

Organizagão:

espagos e

equipamentos

12. Organizar a aula garantindo uma rápida montagem ou desmontagem do

material pelos alunos

13. Organizar a aula garantindo uma correcta montagem e desmontagem de

material pelos alunos

Organizagão:

tempo

27. Organizar as actividades da aula garantindo a maximizacão do tempo em

que os alunos estão em prática de aprendizagem

33. Intervir de forma a garantir um registo de presengas rápido
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Anexo 1.5 - CATEGORIAS E SINAIS DO SISTEMA DE OBSERVAQÃO ECOLOGIA DA

AULA

Cateqorias de Observacão das Tarefas

Episôdios

Tipo Organizagão/Gestão

Instrugão/Académico
Social

Outros Episôdios

Tarefas de Organizagão/Gestão

Inicio de Aula

Chamada

Colocagão e

recolha do

material

Formagão de

grupos

Transigão

(notas de campo)

(notas de campo)

• Protagonismo (P): professor (PP)

• Congruência (C) : na tarefa (NT) -

- aluno (PA)

- fora da tarefa (FT)

• Protagonismo (P): professor (PP)

• Congruência (C) : na tarefa (NT) -

- aluno (PA)

• fora da tarefa (FT)

• Congruência (C) na tarefa (NT) - • fora da tarefa (FT)

Introdugão das

Actividades

Prática

Avaliagão Final

das Actividades

Tarefas de Instrugao

Objecto da Comunicagão (O): Cognitiva (OC) - Motora (OM)

Modalidade de comunicagão da tarefa (MC): Verbal (MCV) -

Demonstragão (MCD) - Outros meios de visualizagão (MO)

Clareza da comunicacão (CL): Implícita (CLI) - Parcialmente Explícita
(CLP) - Explícita (CLE)

Disposigão (D): Limitativa da atengão (DL) - Favorável â atengão (DF)

Responsabilizagão (R): Com questionamento (RC) - Sem questionamento
(RS)

Congruência (C) : na tarefa (NT) - fora da tarefa (FT)

Tipo da Tarefa (T): Cognitiva (TC) - Motora (TM) -

Ajuda(TA)

Contexto organizativo (C): Massiva simultânea (CMM) - Massiva alternada

(CMA) - Grupos/Tarefa (CG) - Areas (CA) -

Jogo (CJ)

Responsabilizagão (R): Sem Supervisão (RSS) -

Observagão (RO) -

Feedback pôs-tarefa (RFB) -

Avaliagão (RA) -

Coacgão (RC)

Congruência (C): Na tarefa (NT) - Moderadamente Mais Difícil (MD) -

Moderadamente Mais Fácil (MF) - Fora da Tarefa (FT) - Espera (E) -

Deslocamento (D)

Clareza da comunicagão (CL): Implícita (CLI) - Parcialmente Explícita
(CLP) -

Explícita (CLE)

Responsabilizagão (R): Com questionamento (RC) - Sem questionamento
(RS)

Congruência (C) : na tarefa (NT) - fora da tarefa (FT)
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Sinais de Observacão da Gestão do Sistema Social da Turma

Controlo da

Disciplina

Explicita as regras de conduta na aula (Sempre - Quase sempre
- Poucas

vezes - Nunca)

Quando explicita as regras de conduta na aula, solicita e comenta a

opinião dos alunos (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não

se justifica)

Utiliza formas de evocagão (verbais ou escritas) das regras de conduta na

aula (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Reage aos comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta

da aula que foram desrespeitadas (Sempre - Quase sempre
- Poucas

vezes - Nunca, Não se justifica)

Reage aos comportamentos inapropriados mantendo o ambiente da aula

(Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Realga os comportamentos apropriados dos alunos (Sempre
- Quase

sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Controla a participagão na aula dos alunos com comportamentos

inapropriados (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se

justifica)

Reforga os comportamentos apropriados, quando ocorre um

comportamento inapropriado (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes -

Nunca, Não se justifica)

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados e as

razôes dos mesmos (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca,

Não se justifica)

Quando reage aos comportamentos inapropriados explicita o seu prejuízo

para a actividade da aula (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes -

Nunca, Não se justifica)

Reage de forma consequente aos comportamentos inapropriados (Sempre
- Quase sempre

- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Castiga os alunos que revelam comportamentos inapropriados (Sempre -

Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Promove castigos que utilizam características da actividade física como

factor de punigão (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não

se justifica)
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Clima Relacional Na apresentagão das actividades de aprendizagem refere a sua utilidade

para os alunos: (Sempre
- Quase sempre

- Poucas vezes - Nunca)

Na apresentagão e avaliagão final solicita a opinião dos alunos sobre a

aula (Sempre
- Quase sempre

- Poucas vezes - Nunca)

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de maior

complexidade (Sempre
- Quase sempre

- Poucas vezes - Nunca, Não se

justifica)

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os alunos com maior

dificuldade (Sempre
- Quase sempre

- Poucas vezes - Nunca)

Realga o esforgo de aprendizagem dos alunos na actividade de

aprendizagem (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca)

Realga os sucessos de aprendizagem dos alunos (Sempre
- Quase

sempre
- Poucas vezes - Nunca)

Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos na aprendizagem

(Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca)

Solicita apreciagôes positivas dos alunos entre si (Sempre
- Quase sempre

- Poucas vezes - Nunca)

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas (Sempre - Quase

sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Interage com os alunos a propôsito dos sentimentos que revelam sobre a

aula (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifĩca)

Ajuda os alunos quando estes o solicitam (Sempre - Quase sempre
-

Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Intervém individualmente com os alunos acerca da sua participagão na

aula (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca)

Quando intervém com os alunos acerca da sua participagão na aula, revela

expectativas positivas (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca,

Não se justifica)

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome (Sempre - Quase sempre
-

Poucas vezes -

Nunca)

Reage da mesma forma a comportamentos semelhantes dos alunos

(Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca, Não se justifica)

Durante a aula, interage com os alunos sobre assuntos pessoais (Sempre -

Quase sempre
- Poucas vezes -

Nunca)

Durante a aula, expressa sentimentos positivos acerca dos conteúdos de

aprendizagem (Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca)

Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando interage com os alunos

(Sempre - Quase sempre
- Poucas vezes - Nunca)

Organiza a aula com diferentes tipos de actividades simultaneamente (Sim
- Não)

Durante a aula, interage com a maioria dos alunos da turma (Sim - Não)
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Anexo 1.6 - FICHA DE CODIFICAQÃO DO SISTEMA DE OBSERVAQÃO

Data:

Actividade:
_

Observador:

Tempo:

Professor:_
Aula:

Episôdio: Tipo de tarefa:

Categorias Professor e contexto:

Categorias aluno:

Notas de Campo:

l Episôdio: | Tipo de tarefa:Tempo:

Categorias Professor e contexto:

Categorias aluno:

Notas de Campo:

| Episôdio: | Tipo de tarefa:Tempo:

Categorias Professor e contexto:

Categorias aluno:

Notas de Campo:
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ESCALA DE CLASSIFICAQÃO DA GESTÃO DO

SISTEMA SOCIAL DOS ALUNOS

Data: Professor:

Actividade: Aula:

Observador:
.

Controlo da Disciplina Frequência
Nunca Alguma

s vezes

Muitas

vezes

Sempre Não

Justifica

Explicita as regras de conduta na aula 2 3 4

Quando explicita as regras de conduta na aula, solicita e comenta a opinião

dos alunos sobre as mesmas

2 3 4 X

Utiliza formas de evocagão (verbais ou escritas) das regras de conduta na

aula

2 3 4 X

Reage aos comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta

da aula que foram desrespeitadas

2 3 4 X

Reage aos comportamentos inapropriados mantendo o ambiente positivo
na aula

2 3 4 X

Realga os comportamentos apropriados dos alunos 2 3 4 X

Controla a participagão na aula dos alunos com comportamentos

inapropriados

2 3 4 X

Reforga os comportamentos apropriados, quando ocorre um

comportamento inapropriado

2 3 4 X

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados que

assumiram e as razôes dos mesmos
2 3 4 X

Quando reage aos comportamentos inapropriados explicita o seu prejuízo

para a actividade da aula

2 3 4 X

Reage de forma consequente aos comportamentos inapropriados 2 3 4 X

Castiga dos alunos que revelam comportamentos inapropriados 2 3 4 X

Promove castigos que utilizam características das actividades físicas como

factores de punigão
2 3 4 X
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CLIMA Frequência
Nunca Alguma

s vezes

Muitas

vezes

Sempre Nãose

Justifica

Na apresentagão das actividades de aprendizagem, refere a sua utilidade

para os alunos
2 3 4

Na apresentagão e avaliagão das actividades solicita a opinião dos alunos

sobre a aula
2 3 4

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de maior

complexidade
2 3 4 X

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os alunos com maior

dificuldade
2 3 4

Realga o esforgo de aprendizagem dos alunos 2 3 4

Realga os sucessos de aprendizagem dos alunos 2 3 4
Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos de aprendizagem 2 3 4
Solicita apreciagôes positivas dos alunos entre si 2 3 4
Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas 2 3 4 X

Interage com os alunos a propôsito dos sentimentos que estes revelam

sobre a aula
2 3 4 X

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 2 3 4 X

Intervém individualmente com os alunos acerca da sua participagão na

aula
2 3 4

Quando intervém com os alunos acerca da sua participagão na aula, revela

expectativas positivas
2 3 4 X

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome 2 3 4

Reage da mesma forma a comportamentos inapropriados semelhantes 2 3 4 X

Durante a aula, interage com os alunos sobre assuntos pessoais 2 3 4

Durante a aula, expressa sentimentos positivos acerca dos conteúdos de

aprendizagem
2 3 4

Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando interage com os alunos 1 2 3 4

Organiza a aula com diferentes tipos de actividades simultaneamente sim não

Durante a aula, interage com a maioria dos alunos da turma sim não

Notas de Campo Gerais

Comportamento Professor:

Comportamento Alunos:

Aspectos Contextuais:
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Anexo 1.7 - CÁLCULO DA FIDELIDADE INTRA-OBSERVADOR

A. Episôdios e Tarefas

(Concordância categoria a categoria

da Aula

, á unidade de segundo)

Organizagão Total

Organizagão/Material

Organizagão/Grupos

Organizagão/Transigão

Instrugâo Total

Instrugão/lntrodugão

Introdugão/Tarefa Motora

Introdugão/Tarefa Cognitiva

Instrugão/Prática

Acordos

(18;72;145;190;9) = 434

145

(18;72;190;9) = 343

(300;63;100;163;
140;136;112;422;

28;406;119) = 1989

(63;163; 136; 28)
= 390

(63;163;28) = 254

136

(300;100;140;112;

422;406) = 1480

Desacordos

(7;5;2;4;1) = 19

(7;5;4;1)=17

(4;4;3;0;1;0;0;10;9;1;

1) = 33

(4;0;0;9) = 13

(4;0;9) = 13

(4;3;1;0;10;1) = 19

Acordo em %

95,62

98,62

95,04

98,26

96,67

94,89

100

98,71

Prática/Tarefa Motora (300;100;140;112;

422;406) = 1480

(4;3;1;0;10;1) = 19 98,71

Prática/Tarefa Cognitiva

Instrugão/Final 119 1 99,16

Outros Episôdios (96;33;343;54) = 526 (2;2;7;4) = 15 97,15

Outros/Outras Situagôes (96;33) = 129 (2;2) = 4 96,90

Outros /Aquecimento (343;54) = 397 (7;4) = 11 97,23

Outros/Disciplina

B. Episôdios e Tarefas da Aula

(Concordância considerando Frequência e Sequência das Categorias)
Acordos Desacordos Acordo em %

Organizagão Total 5 0 100

Organizagão/Material
- - -

Organizagão/Grupos 1 0 100

Organizagão/Transigão 4 4 100

Instrugão Total 11 11 100

Instrugão/lntrodugão 4 4 100

Introdugão/Tarefa Motora 3 3 100

Introducão/Tarefa Cognitiva 1 1 100

Instrugão/Prática 6 6 100

Prática/Tarefa Motora 6 6 100

Prática/Tarefa Cognitiva
-

- 100

Instrugão/Final 1 1 100

Outros Episôdios 4 4 100

Outros/Outras Situagôes 2 2 100

Outros /Aquecimento 2 2 100

Outros/Disciplina
-

-
-
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C. Características de Participacão do Professor e Contexto

(Concordância considerando Frequência e Sequência das Categorias)
Acordo Desacordo Acordo em %

Organizagão Material

Protagonismo Professor . .
-

Protagonismo Aluno . . -

Organizacão Grupos

Protagonismo Professor 1 0 100

Protagonismo Aluno . . -

Instrugão/lntrodugão Actividades

Introdugão/Modalidade Verbal 1 0 100

Introdugão/Modal. Demonstragão (1;1;D = 3 (0;0;0) = 0 100

Introdugão/Modalidade Outros . . .

Introdugão/Clareza Implícita . . •

Introdugão/Clareza Parcial (0;1) = 1 (1;0) = 1 50

Introdugão/Clareza Explícita (0;1;1) = 2 (1;0;0) = 1 66,67

Introdugão/Disposigão Limitativa 1 0 100

Introdugão/Disposigão Favorável (1;1;D = 3 (0;0;0) = 0 100

Introducão/Sem Questionamento d;i;D = 3 (0;0;0) = 0 100

Introdugão/Com Questionamento 1 0 100

Instrucão/Prática

Prática/Massivo Simultâneo 1 0 100

Prática/Massivo Alternado - - -

Prática/Grupos-Tarefa - - -

Prática/Áreas - - -

Prática/Jogo (1;1;1;1;1) = 5 (0;0;0;0;0) = 0 100

Prática/Sem Supervisão 1 0 100

Prática/Com Observagão 0 1 0

Prática/Com Feedback d;i;0) = 2 (0;0;1) = 1 66,67

Prática/Com Avaliagão
- -

Prática/Com Coacgão
- -

Instrugão/Avaliagão Final

Avaliagão/Clareza Implícita
- -

Avaliagão/Clareza Parcial 1 0 100

Avaliagão/Clareza Explícita
- -

Avaliacão/Sem Questionamento 1 0 100

Avaliacão/Com Questionamento - -
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D. Características de Participacão dos Alunos (Congruência)
ÍUtilizando o Métodos dos Intervalos Codificados)

Acordos Desacordos Acordo em %

Organizagão Material

Na Tarefa .
-

-

Fora da Tarefa .

-
-

Organizagão Grupos
Na tarefa 8 1 88.89

Fora da Tarefa 5 1 83,33

Organizagão Transicão

Na tarefa 14 3 82,36

Fora da Tarefa 11 4 73,34

Instrugão/lntrodugão Actividades

Na Tarefa 31 3 94,12

Fora da Tarefa 4 1 80,00

Instrugão/Prática
Na tarefa 37 12 75,51

Mais Fácil 29 10 74,36

Mais Difícil . - -

Fora da Tarefa 30 11 73,17

Espera 33 5 86,84

Deslocamento • - -

Instrugão/Avaliagão Final

Na tarefa 11 1 91,67

Fora da Tarefa - - -

E. Gestão do Sistema Social dos Alunos

Escala de Classificacão: Controlo da Disciplina

(Concordância considerando a Globalidade dos Sinais)

Controlo da Disciplina
Concordância

Explicita as regras de conduta na aula A

Quando explicita as regras de conduta na aula, solicita e comenta a opinião dos alunos sobre

as mesmas

A

Utiliza formas de evocagão (verbais ou escritas) das regras de conduta na aula A

Reage aos comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta da aula que foram

desrespeitadas
D

Reage aos comportamentos inapropriados mantendo o ambiente positivo na aula A

Realga os comportamentos apropriados dos alunos D

Controla a participagão na aula dos alunos com comportamentos inapropriados A

Reforga os comportamentos apropriados, quando ocorre um comportamento inapropriado D
Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados que assumiram e as

razôes dos mesmos
A

Quando reage aos comportamentos inapropriados explicita o seu prejuízo para a actividade
da aula

A

Reage de forma consequente aos comportamentos inapropriados A

Castiga dos alunos que revelam comportamentos inapropriados A
Promove castigos que utilizam características das actividades físicas como factores de

punigão
A

/C = [101 13] x 100= 76,92 %
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F. Gestão do Sistema Social dos Alunos

Escala de Classificacão: Clima Relacional

(Concordância considerando a Globalidade dos Sinais)

Clima Relacional
Concordância

Na apresentagão das actividades de aprendizagem, refere a sua utilidade para os alunos A

Na apresentagão e avaliagão das actividades solicita a opinião dos alunos sobre a aula A

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade D

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os alunos com maior dificuldade A

Realga o esforgo de aprendizagem dos alunos D

Realga os sucessos de aprendizagem dos alunos A

Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos de aprendizagem A

Solicita apreciagôes positivas dos alunos entre si A

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas A

Interage com os alunos a propôsito dos sentimentos que estes revelam sobre a aula D

Ajuda os alunos quando estes o solicitam A

Intervém individualmente com os alunos acerca da sua participagão na aula A

Quando intervém com os alunos acerca da sua participagão na aula, revela expectativas
positivas

A

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome A

Reage da mesma forma a comportamentos inapropriados semelhantes A

Durante a aula, interage com os alunos sobre assuntos pessoais A

Durante a aula, expressa sentimentos positivos acerca dos conteúdos de aprendizagem A

Utiliza um discurso substantivo (descritivo) quando interage com os alunos D

Organiza a aula com diferentes tipos de actividades simultaneamente A

Durante a aula, interage com a maioria dos alunos da turma A

/C = [20/ 24] x 100= 83,34 %
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Anexo 1.8 - QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS SOBRE AS AULAS DE EDUCAQÃO
FÍSICA: PERCEPgÃO SOBRE A ACTIVIDADE DE ENSINO
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QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS SOBRE AS AULAS DE EDUCAQÃO FÍSICA

Nôs somos uma equipa da Investigacão que está a estudar a opinião dos alunos sobre as
aulas de Educacão Física. Estamos a fazer esta investigacão porque pensamos que os alunos

podem ajudar muito a melhorar as aulas desta disciplina.
Por essa razão elaborámos este questionário, onde perguntamos a cada aluno o que pensa

da forma como o seu professor ensina a Educacão Física. Para isso pedimos-te que dês também
a tua opinião.

Para nos ajudares, é muito importante que digas sô o que pensas e não aquilo que achas

que o teu professor gostaria que respondesses. Este questionário não é nenhuma avaliagão do
teu professor. Lembra-te também que este questionário não é nenhum teste de avaliacão.

No questionário não tens que te identificar, pelo que as tuas respostas serão totalmente

anônimas.

Muito obrigado pela tua colaboracão

Para responder ås questôes que se seguem pensa apenas nas aulas em que

aprendeste: .

As respostas são simples de dar: basta ler o que diz cada frase e assinalar com um círculo å volta

do algarismo que corresponde å tua opinião sobre essa frase. Para indicares a tua opinião deves
utilizar a seguinte escala:

1 = Nunca ou Quase Nunca

2 = Poucas Vezes

3 = Bastantes Vezes

4 = Sempre ou Quase Sempre
X = Não Sei

Sô se não souberes responder ou não te lembrares é que deves por o círculo â volta do X.

Para que não fiques com dúvidas sobre como responder, damos-te um exemplo:

O meu professor conseguia que nôs entrássemos na aula sem fazer barulho

1 Q 3 4

(Para que te lembres sempre do significado dos algarismos colocámos a escala de opinião no topo

de cada uma das páginas seguintes)

1. Quando o meu professor apresentava o que

íamos fazer na aula eu estava atento

1 2 3 4 X

2. Quando o meu professor fazia perguntas sobre o

que íamos fazer na aula
eu pedia para responder

1 2 3 4 X

3. Quando o meu professor me pedia, eu ajudava-o

na aula

1 2 3 4 X

4. No final, quando o meu professor me pedia a

opinião sobre a aula eu dava-a

1 2 3 4 X

5. Quando apresentava a aula, o meu professor
explicava as coisas dos exercícios a que tínhamos
de dar mais atengão

1 2 3 4 X
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6. Quando apresentava a matéria, o meu professor

explicava como é que as diferentes partes da aula

se interligavam

1 2 3 4 X

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o eu

professor fazia os exercícios para nos mostrar o

que tínhamos que aprender

1 2 3 4 X

8. Quando o meu professor apresentava os

exercícios da aula eu ficava sem dúvidas sobre o

que íamos fazer

1 2 3 4 X

9. Quando o meu professor apresentava os

exercícios que íamos fazer na aula, dizia para que é

que eles serviam

1 2 3 4 X

10. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava porque é que a maneira como

organizava a aula nos fazia aprender melhor

1 2 3 4 X

11. O meu professor pedia-me que eu fosse

simpático e amigo com todos os meus colegas

1 2 3 4 X

12. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material rapidamente

1 2 3 4 X

13. Quando era preciso, eu montava e desmontava

o material correctamente

1 2 3 4 X

14. Quando explicava os exercícios, o meu

professor chamava-me a atengão para evitar que

eu corresse o risco de me magoar

1 2 3 4 X

15. Quando o meu professor pedia, eu mudava

rapidamente entre os exercícios

1 2 3 4 X

16. Na aula, o meu professor conseguia observar

toda a turma ao mesmo tempo

1 2 3 4 X

17. Quando me corrigia, o meu professor dizia-me o

que estava a fazer
bem e o que estava a fazer

mal

1 2 3 4 X

18. O meu professor ia-me corrigindo durante toda

a aula

1 2 3 4 X

19. Quando eu e os meus colegas tínhamos a

mesma dificuldade nos exercícios, o meu professor

corrigia-nos a todos ao mesmo tempo, em vez de

corrigir um de cada vez

1 2 3 4 X

20. Quando me corrigia, o meu professor explicava-

me as porque é que eu estava a fazer bem ou a

fazer mal os exercícios

1 2 3 4 X

21. Quando me corrigia, o meu professor explicava-
me como é que deveria realizar os exercícios para

não voltar a fazer mal

1 2 3 4 X

22. Depois de me corrigir, o meu professor ficava

junto de mim a ajudar-me até que eu fizesse bem

1 2 3 4 X

23. Quando eu me portava mal, o meu professor

pedia-me que dissesse o que tinha feito e porque é

que tinha tido aquele comportamento

1 2 3 4 X

24. Quando eu estava a realizar os exercícios, o

meu professor pedia-me para eu explicar como é

que eu os estava a fazer

1 2 3 4 X

25. Durante a aula, o meu professor fazia perguntas
sobre os exercícios a quase todos os alunos

1 2 3 4 X

26. Quando me fazia perguntas, o meu professor
esperava para que eu pudesse pensar e dar a

resposta

1 2 3 4 X
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1 = Nunca ou Quase Nunca

2 = Poucas Vezes

3 = Bastantes Vezes

4 = Sempre ou Quase Sempre
X - Não sei

27. Durante a aula, eu estava a maior parte do

tempo a realizar os exercícios

28. Quando eu me portava mal e o meu professor
me castigava, eu mantinha a minha opinião sobre

as aulas de Educagão Física

29. No final da aula, o meu professor dizia o que

íamos aprender na aula seguinte

30. Quando o meu professor nos chamava eu ia

rapidamente para junto dele.

37. Quando eu colaborava na aula, o meu professor
mostrava que tinha ficado satisfeito comigo

1

38. No final da aula, o meu professor dizia para que
é tínhamos estado a aprender aqueles exercícios

1

39. No final, o meu professor dizia aquilo que eu e

os meus colegas tínhamos ou não conseguido

aprender na aula

1 2 3 4 X

40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opiniôes

31 . Eu gostava muito dos exercícios da aula

1 2 3 4 X

32. Eu chegava ã aula å hora combinada

1 2 3 4 X

33. O meu professor registava as faltas sem gastar

tempo

34. Quando o meu professor parava a aula, eu

percebia logo se ele queria que eu fosse para junto

dele, se queria que eu mudasse de exercício, ou se

queria que eu ficasse onde estava para o
ouvir

35. Quando o meu professor pedia, eu e os meus

colegas formávamos os grupos rapidamente

1 2 3 4 X

36. No final da aula, o meu professor dizia o que é

que tinha sido mais importante nos exercícios que

tínhamos estado a aprender

41 . O meu professor perguntava-me o que é que eu

pensava e sentia da aula

1 2 3 4 X

42. Durante a aula, o meu professor conseguia dar

atengão âs várias coisas que se passavam

43. Durante os exercícios, eu esforgava-me por

aprender

44. O meu professor gastava pouco tempo a

explicar os exercícios que se iam fazer na aula

45. Nos exercícios, eu e os meus colegas

ajudávamo-nos uns aos outros, mesmo quando uns

eram melhores e outros piores

1 2 3 4 X

46. As regras das aulas eram combinadas entre o

meu professor e os alunos

47. Durante a aula, eu respeitava as regras que

tinham sido combinadas
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48. Depois de me ter portado mal, eu reconhecia o

que é tinha prejudicado com esse comportamento

1 2 3 4 X

49. Durante a aula, o meu professor lembrava-me

das regras combinadas

1 2 3 4 X

50. Quando eu me portava mal, o meu professor
resolvia o problema mantendo um bom ambiente na

aula

1 2 3 4 X

51. Durante a aula, o meu professor mostrava-se

contente quando eu me portava bem

1 2 3 4 X

52. Quando os meus colegas queriam que eu me

portasse mal como eles, eu continuava fazer o que

estava a fazer

1 2 3 4 X

53. O meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

1 2 3 4 X

54. Na aula, eu tinha confianga no meu professor

1 2 3 4 X

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me que

achava que eu era capaz de aprender

1 2 3 4 X

56. Na aula, o meu professor tratava-me a mim e

aos meus colegas da mesma maneira

1 2 3 4 X

57. O meu professor falava comigo sobre os meus

gostos e assuntos pessoais, mesmo quando não

tinham a ver com a aula

1 2 3 4 X

58. Durante os exercícios, o meu professor dizia-

me que o que estava aprender era importante para

mim

1 2 3 4 X

59. O meu professor corrigia-me a mim ou aos

meus colegas sem interromper a aula

1 2 3 4 X

60. Quando o meu professor me corrigia, era para

me ajudar

1 2 3 4 X

61. Quando me portava mal, o meu professor

convencia-me para não tornar a fazer aquilo

1 2 3 4 X

62. Nos exercícios mais difíceis, o meu professor
fazia com que eu continuasse a tentar

1 2 3 4 X

63. O meu professor dizia-me que eu era capaz de

aprender coisas difíceis

1 2 3 4 X
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Anexo 1.9 - QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS SOBRE AS AULAS DE EDUCAQÃO
FÍSICA: PERCEPQÃO SOBRE A DISCIPLINA DA EF, A SUA

PARTICIPAQÃO NAS AULAS E A PARTICIPAQÃO DA TURMA
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QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS SOBRE AS AULAS DE EDUCAQÃO FÍSICA

No seguimento do trabalho de investigagão que temos vindo a realizar e no qual tem participado a tua

turma e o teu professor de Educagão Física, pedimos-te mais esta colaboragao.

Para nos ajudares, é muito importante que digas sô o que pensas e nao aquilo que achas
,que o teu

professor gostaria que respondesses. Este questionárío não é nenhum teste de avahagao, pelo que nao

existem respostas certas ou erradas. Todas são igualmente válidas.

No questionário não tens que te identificar, as tuas respostas
serão totalmente anonimas.

Mais uma vez, muito obrigado pela tua colaboracão.

1 . Nas questôes que se seguem pedimos-te algumas informacôes gerais:

1.1. Que idade tens? anos

1 .2. É a primeira vez que estás frequentar este
ano de escolaridade?

Sim Não

□ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

1 .3. Qual foi a nota que tiveste no final do ano passado na disciplina de EF?

12 3 4 5

□ □ □ □ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

1.4. Qual foi a nota final que obtiveste no período passado na disciplina de EF?

12 3 4 5

□ □ □ □ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

1 .5. Este ano, participas nas actividades de Desporto Escolar da tua escola?

Sim Não

□ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

1 .6. Actualmente, praticas algum desporto fora da escola?

Sim Não

□ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente á tua resposta)

Atencão!:

• Se respondeste Não na questão anterior (1.6) passa para a questão 2 e recomega a

responder apenas a partir daí para a frente.

• Se respondeste Sim na questão anterior(1.6) responde âs questôes seguintes,
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1 .7. Qual é o desporto que praticas?

Judo Natagão Atletism Ginástic Danca karaté Patinagem
o a

□ □ □ □ □ □ □

Futebol Andebol Râguebi Voleibol Ténis Luta Basquetebol
□ □□□□□ □

Outro desporto
□ Qual?

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

1.8. Em que local costumas praticar esse desporto?

Clube Desportivo Associagão ou Rua/

Grupo Recreativo Jardim

□ □ □

Outro local

□ Qual?

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

1.9. Aproximadamente quantas horas por semana praticas esse desporto? horas

1.10. Costumas participar em campeonatos oficiais desse desporto?

Sim Não

□ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

2. Seguidamente vamos perguntar a tua opinião relativamente a alguns aspectos relacionados

com a Educacão Física e com a tua participacão nas aulas da disciplina este ano. As

respostas são simples de dar: lê o que diz cada frase e assinala com um círculo a opcão que
melhor corresponde â tua opinião, como se exemplifica a seguir:

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 Q 2 1

Como pudeste observar Muitíssimo corresponde ao valor máximo (5) e Nada corresponde ao

valor mínimo (1).

2.1. Gosto da disciplina de Educagão Física

2.2. Considero a disciplina de Educagão Física

importante para a minha formagão

2.3. Considero-me um(a) bom (boa) executante

nas várias actividades de Educagão Física

2.4. Considero-me um(a) aluno(a) com êxito (com

sucesso) em Educacão Física

2.5. Quando participo nas aulas de Educagão

Física preocupo-me em conseguir ter sucesso

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Procedimentos de Recolha 857



2.6. Ter sucesso contribui para a minha satisfagão
na aula de Educagão Física

2.7. A disciplina de Educagão Física é do meu

agrado

2.8. Considero importante o que aprendo na aula

de Educagão Física

2.9. Considero ser um(a) bom(boa) praticante

desportivo(a), um(a) bom(boa) atleta

2.10. Considero que normalmente sou bem

sucedido(a) na aula de Educagão Física

2.11. Quando participo nas aulas de Educagão
Física preocupo-me em evitar o insucesso

2.12. Ter insucesso contribui para a minha

insatisfagão nas aulas de Educagão Física

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Muitíssimo

5

Muito

4

Alguma coisa

3

Pouco

2

Nada

1

Seguidamente irás encontrar três textos relativamente a diferentes formas de como as aulas

de Educacão Física podem acontecer. Para responder, faz da seguinte maneira:

a) Primeiro, lê cada um dos três textos com atencão.

b) Depois decide qual é aquele que melhor representa a forma como gostarias que fossem as

aulas de Educacão Física e marca com um 1 o quadrado correspondente a esse texto.

c) A seguir marca com um 3 o quadrado do texto que pior representa a tua opinião sobre

gostarias aulas de Educacão Física.

Finalmente, marca com um 2 o quadrado correspondente ao texto que resta.d)

a
Regista aqui o n.° da tua opgão

As aulas de Educacão Física deveriam ser agradáveis intervalos entre asTexto A

matérias (disciplinas) propriamente ditas. O nosso Professor de Educacão Física não deveria
dar muita importância å aprendizagem, mas valorizar sobretudo o divertimento e a alegria.
Penso que o divertimento é o mais importante. O planeamento (preparacão das aulas) não
deveria ser muito rígido para que o professor nos pudesse proporcionar as actividades que
gostamos. Na organizacão dos grupos, o professor deveria deixar-nos fazê-los de acordo com

as nossas preferências. Durante as actividades da aula, o professor não deve dar muita
atencão aos aspectos técnicos e tácticos; a sua preocupacão principal deve ser a de nos

manter activos e satisfeitos. Não deveria ser necessário controlar o nosso progresso. Para
mim, uma boa aula de Educacão Física é uma aula divertida e que decorre em boa ordem.

TextQ B LJ As aulas de Educacão Física deveriam solicitar bastante esforco para
podermos desenvolver a flexibilidade, a forca, a velocidade e a resistência. Acho que as aulas
de Educacão Física são muito importantes para melhorar a Aptidão/Condicão Física As aulas
deveriam caracterizar-se pela abordagem organizada de um assunto ou tema As aulas
devenam miciar-se por um aquecimento bastante intenso e depois deveriam seguir-se
actividades com elevada exigência física. Deveriam realizar-se regularmente actividades de
treino em circuito e corridas de longa duracão. Na organizacão dos grupos o professor
deveria faze-lo de acordo com a nossa Aptidão/Condicão Física de forma a qûe os grupos
sejam mais homogéneos. As aulas deveriam ser participadas de uma forma empenhada e
intensa. A Aptidao/Condicão Física deveria ser regularmente testada, por exemplo realizando
um teste de cornda (12 minutos). Para mim, uma boa aula de Educacão Física é uma aula em
que suamos bastante e ficamos cansados no fim.
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Texto C LJ As aulas de Educacão Física deveriam, habitualmente, dar-nos muitas

oportunidades para aprender. Neste aspecto, as aulas de Educacão Física não deveriam ser

diferentes das outras disciplinas. É uma disciplina que nos deveria dar oportunidade para

aprendermos coisas relevantes acerca do nosso prôprio corpo, do exercício, dos jogos e dos

desportos. As aulas deveriam ser bem planeadas. Cada assunto ou tema de aprendizagem
deveria estar presente durante uma série de aulas para termos oportunidade de o aprender
em profundidade. Deveríamos, por exemplo, aprender as técnicas e as tácticas de um

desporto colectivo e, ao mesmo tempo, aprendermos a cooperar uns com os outros em

situacôes de jogo e aprender também as regras do jogo. Na organizacão de grupos ou

equipas o professor deveria tomar em conta aquilo que pretende ensinar. Na aula, o professor
deveria dar-nos indicacôes e ajudas enquanto realizamos os exercícios. Ao avaliar os nossos

progressos, o professor deveria ter em consideracão não sô o nosso nível de desempenho
mas também a forma como nos relacionamos e ainda a nossa compreensão/conhecimento
acerca dos exercícios e dos desportos.

4. Considera as ideias sobre as aulas de Educacão Física que estavam presentes em cada um

dos três textos na pergunta anterior. Compara essas ideias com as características das aulas

de Educacão Física que tens tido este ano lectivo.

Qual é o texto que melhor descreve as tuas aulas?

Texto A Texto B Texto C

□ □ □

(assinala com uma cruz o quadrado correspondente â tua resposta)

5. Finalmente, a última questão. A seguir, perguntamos a tua opinião sobre o comportamento da

tua turma nas aulas de Educacão Física. Tal como fizeste na questão 2, assinala com um

círculo o nível da escala que corresponde â tua opinião.

5.1. A minha turma é indisciplinada nas aulas de

Educagão Física

5.2. A minha turma colabora com o meu professor
nas actividades das aulas de Educagão Física

5.3. A minha turma gosta das actividades que o

meu professor pede para fazermos nas aulas de

Educagão Física

5.4. A minha turma é boa nas actividades que o

meu professor pede para fazermos nas aulas de

Educagão Física

5.5. Na minha turma, ajudamo-nos uns aos outros

durante as aulas de Educagão Física

5.6. Eu gosto de pertencer a esta turma

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito

5 4

Alguma coisa Pouco Nada

3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito Alguma coisa Pouco Nada

5 4 3 2 1

Muitíssimo Muito

5 4

Alguma coisa Pouco Nada

3 2 1

Muito Obrigado!
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Anexo 1.10 - VALIDAQÃO DOS QUESTIONÁRIOS AOS ALUNOS: ENTREVISTA

Protocolo da Entrevista aos Alunos

Seleccionar, com base na indicacão do professor, dois alunos do 7
°
ano de escolaridade de

uma turma considerada de pior nível na última actividade ensinada, seguindo um dos dois

critérios seguintes:
atitude nas aulas: um indisciplinado e um disciplinado
nível de aprendizagem: um bom e um fraco

A entrevista deverá ser realizada num local reservado do barulho e interaccão, mesmo que

visual, com o seu professor ou com os colegas
No início, informar os alunos sobre o que se pretende deles com a entrevista: foram escolhidos

para nos ajudar a saber se o questionário estava escrito de maneira a que os alunos das turmas

do 7° ano o compreendessem; e se é de fácil utilizacão (deve dizer-se-lhes que, por isso, a sua

ajuda é muito importante, pelo que sempre que quiserem devem dar a sua opinião)

A entrevistas deve ser realizada considerando primeiro as diferentes componentes do

questionário 1 e depois, a questão 5 do questionário 2. No questionário 1, analisar: introducão,

compreensão da escala e respectiva utilizacão na resposta e significado/ambiguidade dos

enunciados.

Em cada parte:
• aluno lê parágrafo a parágrafo (em voz alta);
• depois de cada parágrafo, pedir para o aluno traduzir por palavras suas o que está escrito;

• assinalar os parágrafos em que os alunos manifestam uma compreensão diferente do sentido

original do texto (se possível através da traducão do que dizem), utilizando para o efeito a

ficha anexa (ter particular atencão å ambiguidade dos enunciados)
• nos casos em que isso suceda, explicar aos alunos o significado original e pedir sugestôes de

alteracôes de termos ou de construcão de forma a que a ideia seja compreensível;
Na escalas, verificar se os alunos se mantêm a utilizar correctamente a escala (ex.: se não se

enganam nos algarismos correspondentes â sua resposta) perguntando-lhe antes de assinalar a

resposta
- nesta situacão qual é a tua resposta? - verificando a seguir se a assinala

correctamente na escala (registar quantas vezes e em que momentos do questionário surgem

estes casos)
Em relacão â escala do questionário 1

,
tentar perceber se os alunos manifestam dificuldade

em responder a algumas situacôes pelo facto de o professor não as ter implementado nas aulas.

Assinalar a atitude do aluno face ao questionário (ex.: tentativa de procurar saber a nossa

opinião, hesitacão de resposta, fadiga, sentimento de repeticão e outros sinais que possam ser

considerados importantes para adequar o questionário)
No final pedir a opinião geral dos alunos sobre o questionário.
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Grelha de registo de comentários suscitados pela entrevista aos alunos

Assuntos do

Questionário 1

Descrigão do

Problema

Observagôes

Assuntos do

Questionário 2

Descrigão do

Problema

Observagôes
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Anexo 1.11 - VALIDAQÃO DO QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS: INDICAQÔES PARA

APLICAQÃO DO TESTE AO QUESTIONÁRIO

1. Condicôes Prévias:

Contacto com os professores, salvaguardando a possibilidade de realizacão do questionário

aos alunos nas condigôes abaixo referidas.

No caso do questionário sobre a percepcão acerca da actividade de ensino: a) o professor

deve indicar última actividade do programa que ensinou e a turma que mais dificuldades de

aprendizagem teve (o questionário será aplicado nessa turma, reportando-se a essa actividade);

registar a letra de imprensa maiúscula o nome da actividade indicada pelo professor em cada um

dos questionários a aplicar.
Contacto com o Conselho Directivo entregando carta de pedido de autorizacão para a

realizacão do questionário nas condicôes abaixo referidas, no horário e espaco acordados com o

professor.

2. Condicôes de Aplicacão:

As condicôes de aplicacão do questionário deverão ser escrupulosamente respeitadas.

a) Antes do período de resposta:

Os alunos respondem ao questionário ao mesmo tempo, durante um momento da aula

disponibilizada pelo professor.
Se possível os alunos deverão responder sentados em secretárias (no caso disso não ser

possível devem responder sentados, encostados a uma parede utilizando sob as folhas de

resposta uma superfície rígida).
O professor dos alunos deve ausentar-se da sala.

O entrevistador apresenta-se (ou relembra) como membro de uma equipa de investigacão da

Faculdade de Motricidade Humana, procurando sempre distanciar-se da sua condicão de

professor: "chamo-me M... ("podem tratar-me assim"), faoo parte de uma equipa de investigacão
de uma Faculdade e venho pedir-vos uma grande ajuda".

O entrevistador explica aos alunos o objectivo da aplicacão do questionário, dizendo que:
"estamos a realizar este estudo porque pensamos que a opinião dos alunos sobre as aulas de

Educacão Física é muito importante para ajudar a melhorá-las";

No caso do ensaio do questionário sobre a as percep5c.es acerca da actividade de ensino:

dizer que estamos a construir um questionário onde perguntamos a cada aluno o que pensa da

forma como o seu professor ensina a Educacão Física; que a construcão do questionário tem

várias fases, correspondendo uma delas a aplicar o questionário em turmas especialmente
seleccionadas para o efeito; para isso, a colaboracão da turma é uma ajuda muito importante
para ver se é possível passar o questionário a outras turmas;

No caso do questionário sobre a actividade de ensino, informar que o questionário tem muitas

questôes, mas é de resposta rápida.

Informar que as respostas ao questionário são anônimas e ninguém, excepto o entrevistador
vai ter acesso ås folhas de resposta; e que, para que nos possam ajudar, é muito importante que
dêem uma opinião pessoal e sincera e não aquilo que acham que o professor, os outros

professores, ou a escola gostaria que respondessem - este questionário, sendo sobre 0 ensino do

professor (ou da turma) não é nenhuma avaliacão do professor; lembrar também que o
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questionário não é nenhum teste e o que interessa é o que cada um realmente pensa, de outra

maneira não terá utilidade.

O entrevistador distribui os questionários.
No caso do questionário sobre a percepcão acerca da actividade de ensino, explica que o

questionário é para saber a opinião dos alunos sobre a forma como o professor ensinou a

actividade que está indicada no questionário (frisar bem que são apenas as aulas referentes a

esta actividade que interessam).
O entrevistador explica a forma de responder ao questionário indicando o tipo de enunciado e

a escala a utilizar (utilizando um exemplo).
Deve sugerir que os alunos leiam com calma cada um dos enunciados e que se tiverem

alguma dúvida deverão pedir esclarecimento (sempre que isso aconteca o entrevistador regista,
discretamente, o número do questionário, o número do enunciado e o tipo de esclarecimento

pedido).
Antes de passar a responder, o entrevistador deverá fazer algumas perguntas, dirigidas

individualmente, que permitam verificar o nível de compreensão relativamente ao exposto (ex.:
então o que é que devem fazer antes de assinalar a vossa resposta?; a resposta "Sempre ou

Quase Sempre" corresponde a que número? O número 3 corresponde a que resposta?; e se

tiverem alguma dúvida, o que devem fazer? , etc).

Durante a aplicacão:
O investigador deve colocar-se numa posicão distante do local em que os alunos estão

colocados, mas deve disponibilizar-se para responder a qualquer pedido de esclarecimento.

No final agradecer a colaboracão e pedir a presenca de todos na aula da semana seguinte;

assegurar que os alunos respondem ao questionário sozinhos; cronometrar e registar o tempo
médio de resposta ao questionário.
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Anexo 1.12 - ENTREVISTA DE ESTIMULAQÃO DE MEMÔRIA: GUIÃO

A. Dimensôes do conhecimento prático a estudar e fontes de informacão:

a) A Tipologia das situagôes referenciadas como críticas, no sentido negativo ou positivo, isto é, como

condigôes facilitadoras ou dificultosas face âs suas intengôes de ensino é facultada pela identificagão

dos episôdios críticos da aula (pergunta 1)i frequência das situacôes (pergunta 4) e

circunstâncias de ocorrência (pergunta 5).

b) As percepgôes dos professores relativamente ã causalidade e implicagôes das situagôes referenciadas

são reveladas respectivamente pelas razôes atribuídas ã situacão (pergunta 2) e pelos efeitos que se

consideram para a eficácia ou sucesso do ensino (pergunta 3).

c) Os Modos e fundamentos de intervengão preconizados pelos professor para lidar com essas situagôes:

são revelados pelos Hábitos de Conduta (pergunta 6); Razôes dos Hábitos de Conduta. (pergunta

7); e Resultados (pergunta 8).

B. Perguntas da Entrevista:

1. Em que dimensão do ensino classifica esta situagão: Instrugão, Organizagão, Disciplina ou Clima

Relacional?

2. Porque razôes considera esta situagão como crítica?

3. De que maneira acha que esta situagão condiciona a eficácia do ensino?

4. Qual é a frequência com que se confronta com este tipo de situagão?
5. Em que circunstâncias costumam ocorrer essas situagôes?
6. Como costuma proceder perante situagôes semelhantes a esta?

7. Porque razôes procede dessa forma?

8. Que resultados costuma obter?

C. Instrugôes de realizagão da entrevista:

1) No final de cada uma das quatro aulas da unidade didáctica:

a) Fornecer indicagôes iniciais: o entrevistado identifica, a seu critério, as situacôes mais críticas
das aulas (por situagôes críticas deve entender-se aquelas que, por razôes positivas ou

negativas, são mais significativas para o professor).
b) "Correr" o Vídeo.

c) Parar o Vídeo quando o entrevistado indicar - se possível deixar em pausa.

d) Registar por escrito ou verbalmente (na gravagão) o n° de ordem da situagão identificada e o

tempo em que se inicia.

e) Realizar as seguintes perguntas: (1) Em que dimensão de ensino classifica esta situagão?

2) Apôs a unidade didáctica:

a) Realizar uma montagem vídeo das situagôes por dimensôes e componentes de intervengão
pedagôgica. A caracterizagão das situagôes deverá seguir a classificagão utilizada pelo professor
e a sua confirmagão pela análise indutiva a realizar pelo entrevistador.

b) Para além do que possa vir a destacar-se como importante para analisar, deverão acrescentar-se
as perguntas de acordo com o guião acima descrito: (2) Porque razôes considera esta situacão
como crítica? (3) de que maneira acha que esta situagão condiciona a eficácia do ensino?; (4)
Qual é a frequência com que se confronta com este tipo de situacão? (5) Em que circunstâncias
costumam ocorrer essas situacôes? (6) Como costuma proceder perante situagôes semelhantes a
esta? (7) Porque razôes procede dessa forma? (8) Que resultados costuma obter com esse(s)
tipo(s) de procedimentos.
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Anexo 1.13 - ENTREVISTA DE ESTIMULAQÃO DE MEMÔRIA: FICHA DE REGISTO

DAS SITUAQÔES CRÍTICAS IDENTIFICADAS NA 1a PARTE

Entrevista de Identificacão de Situacôes Críticas

Professor: Actividade

Aula Data

n° ordem início classificacão

(dimensão e +/-)

fim

Total de Episôdios
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Anexo 1.15 - ENTREVISTA DE ESTIMULAQÃO DE MEMÔRIA: EXCERTO DE UM

GUIÃO DA ENTREVISTA A UM PROFESSOR

Guião de Entrevista de Estimulacão de Meméria Final

Professor: AC | Actividade: Basquetebol \

Organizacão
Sub-dimensão gestâo dos grvpos

Sistema Sub-sistema Valor

Organizacão Alunos Positivo

Vídeo AC Basq 1. Aula Tempo Comentário Classificacão

♦ 0,00,00 4 16:34:20 Autonomia dos alunos na organizacão Gestão de Rotinas

(Geral)
Alunos

Sistema Sub-sistema Valor

Organizacão Alunos Neqativo

Vídeo AC Basq 2. Aula Tempo Comentário Classificacão

♦ 0,00,45 1 16:31:12 Formacão das equipas muito demoradas Gestão de Rotinas

(Grupos)
Tarefa

♦ 0,01,39 3 16:37:12 Demora na formacâo das equipas Gestão de Rotinas

(Gnjpos)
Tarefa

Sub-dimensão gestão do tempo
Gestão do Tempo (episôdio nâo identífícado)
• Como é que procede normalmente?

• Porque é que procede assim?
• Que resultados costuma obter?

• Tem problemas nesta dimensão quando ensina outras actividades?

Sub-dimensão gestão dos espacos e materiais

Slstema Sub-sistema Valor

Orqanizacâo Espacos e materiais Positivo

Vídeo AC Basq 3. Aula Tempo Comentário Classificacão

1 16:18:00 Transicâo no aquecimento Gestão de Rotinas

(Transicâo)
S/ ref.

♦ 0,02,57 1 16:23:15 Transicão no aquecimento Gestâo de Rotinas

(Transicâo)
S/ ref.

♦ 0,03,33 1 17.10:30 Transicão da prática para a informacão Gestão de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

♦ 0,03,56 2 16:21:46 Transicão Rápida Gestâo de Rotinas

Tarefa

2 16:35:15 Transicão Rápida Gestão de Rotinas

(Transicão)
Tarefa

2 16:54:49 Transicâo Rápida Gestão de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

3 16:26:30 Transicão Rápida Gestão de Rotinas

(Transicao)
Tarefa

3 16:32:00 Transicâo Rápida Gestão de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

3 16:35:10 Transicâo rápida Gestâo de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

4 16:27:50 Intervencão do professor no sentido de dinamizar uma

transicão rãpida

Geståo de Rotinas

(Transicâo)
Professor

4 16:32:30 Transicão rápida Gestâo de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

♦ 0,04,15 4 16:33:33 Conducão da transicão Gestão de Rotinas

(Transicâo)
Professor

4 16:34:30 Transicâo foi boa Gestâo de Rotinas

(Transicao)
Tarefa
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Sistema Sub-sistema
Valor

Oraanizacâo Espacos e materiais Negativo

Video AC Basq 4. Aula Tempo Comentario
Classificacão

♦ 0,04,57 1 16:29:19 Na transicão alunos com comportamento desvio
Gestâo de Rotinas

(Transicâo)
Alunos

♦ 0,05,13 2 16:31:38 Transicâo demorada
Gestâo de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

2 16:38:00 Transicâo lenta Gestão de Rotinas

(Transicâo)
Tarefa

♦ 0,06,04 3 16:54:45

(s/ tempo)

Transicão lenta Gestão de Rotinas

(Transicão)
Tarefa

4 16:28:50 Transicão demorada Gestão de Rotinas

(Transicão)
Tarefa

♦ 0,07,21 4 16:33:41 Dois alunos lentos na transicão (H e P) Gestão de Rotinas

(Transicão)
Alunos

Sistema

Vídeo AC Basq

Organizacão

♦ 0,08,46

♦ 0,09,20

Aula

Sub-sistema

Tempo

16:34:50

16:36:31

Espacos e materiais

Valor

Positivo

Comentário

Montagem do material (voluntariado dos alunos)

Uma equipa já tinha distribuídos os coletes sem o

professor pedir

Classificacão

Gestão de Rotinas

(Espacos e materiais)
Alunos

Gestâo de Rotinas

(Espacos e materiais)
Alunos

Instrucão

Sub-dimensão Introducão das actividades de aprendizagem

6. Sistema Sub-sistema Valor

Instrucão Introducão das Actividades Negativo
Vídeo AC Basq 7. Aula Tempo Comentário Classificacão

♦ 00,10,00 1 17:06:41 Instrucão demorada no campo ao fundo Controlo

Tarefa

♦ 00,11,29 3 16:26:23 Instrucão pouco clara e demorada Controlo

Tarefa

Sistema Sub-sistema Valor

Instrucão Introducão das Activídades Positivo

Vídeo AC Basq 8. Aula Tempo Comentário Classificacão

♦ 0,13,04 2 16:33:06 Informacão positiva Informacâo

Tarefa

♦ 0,13,46 3 16:35:59 Formalizacâo do exercicio, facilidade de comunicacão Informacâo

Professor

Sistema Sub-sistema Valor

Instrucâo Introducâo das Actividades Positivo

Vídeo AC Basq 9. Aula Tempo Comentário ClassificaQão
♦ 0,14,10 4 16:52:00 Atencão manifesta pelos alunos Controlo

Alunos

0.55.15 10. 4 15 23.26 Tunma inquieta durante a Instrucão Controlo

Alunos

Sístema Sub-sistema Valor

Instrugåo Introducâo das Actividades Neqativo
Vídeo AC Basq 11. Aula Tempo Comentário Classincacão

♦ 0,14,52 12. 2 16:23:19 Alunos não ouviram a indicacâo de mudanca do sentido

de comda

Infonmacâo

Alunos

♦ 0,15,58 13. 3 16:26:14

Os alunos nåo estavam calados

Controlo

Alunos
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Sub-dimensão avaliagão final das actividades de aprendizagem

Sistema Sub-sistema Valor

Instrucão Avaliacâo Final Positivo

Vídeo AC Basq 14. Aula Tempo Comentirio Classificagão
♦ 0,16.46 2 16:54:50 Apreciagão Final realizada pela aluna que foi solicitada Questionamento Aluno

Mesmo tempo
que o anterior

2 16:56:00 Instnjcão Positiva Geral

Tarefa

Mesmo tempo

que o anterior

2 16:57:00 Intervengão do aluno ao pôr dúvidas Questionamento

Aluno

♦ 0,19,03 3 17:05:47 A atengão dos alunos Controlo

Alunos

♦ 0,19,44 4 16:57:47 Comentário/identificacâo dos objectivos da tarefa no final

da aula

Informagão
Professor

Sistema Sub-sistema Valor

Instnjcão Avaliacão Final Neqativo
Vídeo AC Basq 15. Aula Tempo Comentário Classificagão

♦ 0,20,53 2 16:56:53 Falta de atengão da aluna Controlo

Alunos

Sub-dimensão acompanhamento das actividades de aprendizagem

Dimensão Subsistema Valor

Instrucão Acompanhamento Positivo

Vídeo AC Basq 16. Aula Tempo Comentárlo Classificacão

♦ 0,22,06 4 16:41:45 Possibilidade de dar feedback's seguidos Feedback

Professor

♦ 0,22,33 1 16:26:07 Feedback no aquecimento Feedback

Tarefa

2 16:50:55 Feedback å Maida Feedback

Tarefa

♦ 0,22,44 4 16:39:26 FB prescritivo å turma Feedback

Tarefa

4 16:54:01 FB prescritivo ao aluno (Pedro) Feedback

Tarefa

♦ 0,23,14 2 16:24:47 Apoio individual em FB Feedback

Tarefa

Disciplina

Sub-dimensão promogão da disciplina

Dimensão Sub-dimensão Valor

Disciplina Promogão Positivo

Vídeo AC Basq 17. Aula Tempo Comentário Classificacão

♦ 0,38,00 2 16:39:30 Antecipacâo do comportamento de Indisciplina Antecipacão do desvio âs

regras

Tarefa

Sub-dimensåo remediacão da indisciplina

Dimensão Sub-dimensão Valor

Disciplina Remediagão Negativo

Vfdeo AC Basq 18. Aula Tempo Comentário Classificacão

♦ 0,38,44 2 16:29:10 Aluno envia a bola pelo ar (seguranga) Controlo do desvio ...

Aluno

♦ 0,39,02 4 16:44:12 Utilizacâo imprôpria do material (C) Controlo do desvio . .

Aluno

Dimensão Sub-dimensão Valor

Disciplina Remediacâo Positivo

Vídeo AC Basq 19. Aula Tempo Comentário Classificagão

♦ 0,39,34 2 16:49:56 Castigo aplicado ao aluno (Bnjno) Punigâo
Tarefa

2 16:58:00 Intervengão disciplinar Controlo do desvio ...

Tarefa

♦ 0,39,57 3 17:01:39 Intervengão disciplinar do professor Controlo do desvio ...

Tarefa

4 16:30:24 Intervengåo disciplinar do professor Controlo do desvio ...

Tarefa

4 16:45:00 Intervengão disciplinar do professor Controlo do desvio ...

Tarefa

♦ 0,40,44 4 16:48:57 Castigo utilizado Punigâo

Tarefa
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Dimensão Sub-dimensão Valor

Disciplina Remediagão Neqativo
Vídeo AC Basq 20. Aula Tempo Comentário Classificagåo

2 16:26:30 Aluno prejudica a transigão Controlo do desvio ...

Aluno

♦ 0,41,22 2 16:31:04 Comportamento de Indisciplina do Bruno Controlo do desvio ...

Aluno

2 16:33:00 Comportamento de Indisciplina do Bruno Controlo do desvio ...

Aluno

♦ 0,41,37 2 16:35:12 Alunos fora da formagão sem atengão Controlo do desvio ...

Aluno

♦ 0,42,03 2 16:36:38 Aluno (Rui) que perturba a instrugão Controlo do desvio ...

Aluno

2 16:47:20 Comportamento de Indisciplina do Bruno Controlo do desvio ...

Aluno

3 17:03:50 Comportamento inapropriado do aluno Controlo do desvio ...

Aluno

♦ 0,42,21 3 17:03:55 Efeito da prôpria acgão disciplinar Controlo do desvio ...

Tarefa

4 16:30:24 Comportamento de indisciplina de um aluno Controlo do desvio ...

Aluno

♦ 0,43,24 4 16:44:08 Indisciplina; aluno fica langar de uma maneira diferente Controlo do desvio ...

Aluno
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Anexo 1.16 - UNIDADES DE REGISTO DE NOTAS DE CAMPO DE TODAS AS AULAS

PARA UM DOS CASOS ANALISADOS

Notas de campo das aulas de Ana

TAREFA UNIDADES DE REGISTO

GERAL-Alunos(GINI) Alunos empenhados, sem modificacOes signifícalivas das larefas estabelecidas

GERAL - Alunos (GIN2) Alunos muito empenhados, particularmente na observacâo e análise da ficha-critério e da prestacão subsequente;
Na fase final da última tarefa os alunos manifestaram-se cansados e abandonaram o empenhamento que até al tinham manifestado.

GERAL - Alunos (GIN3) Comportamento empenhado, particularmente nas situacOes de conducao directa. por comando;
Ourante o ensino inclusivo a maioria dos alunos revelou-se empenhada e com intencâo de melhorar a sua prestacão o que, pela sua dificuldade.

mplicou algumas alteragOes a tarefa.

GERAL-Alunos(GIN4) Empenhados, nomeadamente quando se encontram sob o controlo directo da professora.

GERAL_Alunos(VOL1) Globalmente muito empenhados;
Na actividade com bola. turma é heterogénea, embora maioria manifeste dificuldades miciais na realizacâo da tarefa;

Alguns casos de comportamento inapropriado, mas que a professora controla.

GERAL-Alunos(VOL2) Revelaram dificuldades em algumas tarefas;
Nas tarefas indusivas tenderam a envolver-se logo nas tarefas de maior dificuldade;

Poucos episodios de índisciplina.

GERAL - Alunos (VOL3) ModificagOes da tarefa deve-se a dificuldades dos alunos;
Nas formas jogadas, apenas um grupos manifestou capacidade para satisfazer integralmente os objectivos estabelecidos pelo professor.

GERAL - Contex. (GIN1) Aula mtenor, espaco amplo (1 campo de andebol), maior do que £ normal.

Conteúdos muito simples - habilidades de deslo9camentos e equillbrios e habilidades glmnicas elementares;

Aula com ritmo, sem tempos mortos;

Tempo consagrado a cada episodio de prática reduzido, perrrvte que cada aluno faca apenas duas repeticoes;
Estrutura organizativa bâsica de cinco grupos na faz e prindpal viabilizou ritmo da actividade.

GERAL - Contex. (GIN2) Aula interior. espaoo reduzido, (1/2 campo de andebol), recursos bem aproveitados;
Hâ uma aula que decorre ao mesmo tempo, ao lado, o que eleva o ruldo de fundo;

Aula organizada com uma estnjtura de ensino Indusivo e reclprcco, em grupo, com heteroavaliacao, estratégia a que os alunos já tinham sido

sujeitos noutras situacOes;

Utilizagâo de fichas critério;

Professora estâ lesionada no joelho e nao pode demonstrar muitas das situacOes.

GERAL _ Contex. (GIN3) Pnmeira aula da manhâ, muito cedo;

Espaco de aula reduzido (1/2 campo de andebol);
Aula organizada em progressOes com facilidade de transicao entre as tarefas de aprendizagem e de orgamzacao;

Segunda parte da aula, na sequenda da aula antenor;

Aulas estruturada com base nos estilo de ensino indusivo, por comando e reclproco (trabalho de grupo).

GERAL - Contex. (GIN4) Espaco reduzido (1/2 campo de andebol);
Aula com duas formas organizativas assodadas

- drcuito e percurso;

Tempo consagrado ao drcuito e percurso muito reduzido.

GERAL - Contex. (VOL1) Primeira aula da Unidade de Ensino;

Aula realizada num espaco pequeno (1 campo de voleibol);
Ao lado decorreu uma aula o que aumentou o ruldo de fundo;

Algumas tarefas assumiram caracterlsticas de ensino inclusivo;

Aquedmento comporta exercldos com forte relacao com as aprendizagens;
Primeira aula apôs fértas de camaval;

Professora revela estar com problemas de voz e usa apito para superar limitacOes de voz.

GERAL - Contex. (VOL2) Espaco amplo (dois campos de Voleibol com rede montada);

Recursos integralmente rentabilizados;

Única aula no ginâsio (menos ruido);
Estrutura variâvel: tarefa única, tarefa única e percurso.

GERAL - Contex. (VOL3) Espaco lectivo amplo, com explorar de todos os recursos para a actividade;

Única aula a fundonar no espaco - reducão do ruldo habitual;

Aula em formas logadas - muito tempo de espera e várias modificacOes da tarefa.

GERAL-Prof. (GIN1) As tarefas sâo apresentadas sem que seja feita a sua significacâo prévia para a aprendizagem (sô no fmal acontece);

ImpSe um elevado ritmo â actividade da aula;

As dedsfies de organizacao, com muitas mudancas ao longo da aula, e as progressoes das larefas foram harmoniosamenle estabeleddas e sem

quebras.

GERAL - Prof. (GIN2) Supervisâo activa, deslocando-se sistematicamente por entre os alunos, com recurso a FB prescntivo;

Mantém um elevado ritmo de aula;

Mantém um dima reladonal positivo.

GERAL-Prof.(GIN3) Procurou explicar as actividades Justificando o seu significado no ambito das aprendizagens;

Apela a responsabilidade e autonomJa dos alunos:

Intervencão sistemática junto da turma, com correccao na base do FB prescritivo;

Relacao respeitosa e afediva com os alunos.

GERAL - Prof. (GIN4) Intervencâo entusiâstica;

Intervencâo sistemática com FB prescritivo, fundamentalmente individual

Clima positivo na relacao com os alunos.

GERAL - Prof. (VOL1 ) Controlo indirecto e integrados dos comportamentos Inapropriados, ou entâo apelo a razOes do comportamento;

Mantém a mesma base de estrutura dos exerclcios, garantindo facilidade na sua compreensâo, fazendo o mesmo em relacao á organizacão

(grupos e localizacao espadal);

Propoe vârias vezes dois nlveis de dificuldade de tarefa, deixando aos alunos a opcao de escolha

GERAL - Prof. (VOL2) Propôs muitas tarefas seguidas, com um reduzido tempo de prática, embora fossem tarefas estruturalmente contlguas:

Propos alguns exercldos com um nlvei de exigência desajustado na grande parte dos aiunos,

A partir de certa altura comecou a propor tarefas indusivas;

Manteve um elevado ritmo de aula com tempos curtos de instrucao e pouco momentos de transicao

GERAL - Prof. (VOL3) Deslocamento e intervenoOes constantes e substantivas;

Mantém dlma positivo na abordagem das dificuldades;

Mantém-se na ajuda aos alunos até que resolvam as dificuldades

GERAL-Prof. (VOL4)

GERAL - Prof. (VOL4)

Hoje manifestou-se particularmente senslvel âs dificuldades dos alunos, reagindo num tom negativo (particularmente na última parte da aula)

Têm um comportamento heterogéneo
- a maiorta manifesta dificuldades nas formas jogadas;

Em relacão âs tarefas de orqani_ac_o assumem um comportamento empenhado.

GERAL - Prof. (VOL4)

INS - Final (GIN2)

Espaco de aula amplo (campo de voleibol inteiro), recursos explorados.

Foca-se nas fichas-tarefa e pede a alunos que digam erros comuns;

Alunos respondem voluntaríamente;

Com base nas respostas dos alunos, professora aprofunda enos , demonstrando solucOes;

Alunos revelam conhedmento sobre um número alargado de dificuldades posslveis;

Quando os alunos nâo focam todos os aspectos crlticos. professora questiona-os;

Alunos orientados visualmente para a professora;
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.Termina reforgando o ob.ectivo da es.rutura da aula: "que os alunos percebessem onde estâo. o que conseguem fazer em relagao âs tarefas dê

INS - Final (GIN3)

aprendizagem e como podem evoluir;

-Chama a atencâo para as dificuldades de controlo
da prestagâo

•ss^-ssszsssĸsxzssæjsæssssx.rsssssssx:

INS-Final (GIN3)

tamJ.ém nao pediram ajuda;
Usa quadro de giz para explicar fecho na cambalhota

atras.

INS-Final (VOL1)

%2£^ffX££Zå- aulas). onde se descrevem os e,err*n,os crlticos^™^
"™ 3

avaliagâo, e relaciona aspectos crl.icos com a avaliagâo: tia mais simples é mais fácl. mas _mbém
, é aqu ela que tem menos. pontoa*o,

Referíse âs penalizacOes
- erros realizados - como forma de ajudar a perceber o que é que nâo deve ser feilo. através destes cartazes as

pessoas podem verificar o que é que jâ conseguem fazer e o que isso vale em termos de avaliagao.

Informa sobre Drocesso de Droqressâo e estrutura inclusiva da aprendizagem;

Infoĩm- sobre proces^o de . abalho em aulas fu.uras: pequenos grupos -. . . em que cada um deve saber o que é que sabe fazer. o que precsa
de

melhorar para poder pedir ajuda!";

Reladona trabalho de grupo com autonomia e responsabilidade pela aprendizagem;

Intervém com duas alunas que estavam a conversar, chamando-lhes a atengâo.

Explicagâo sobre a relagâo entre a trajectôrta da bola e o seu ângulo de incidência. usando terminologia
de outras disciplmas;

Vai fazendo perguntas sobre efeitos dos diferentes ângulos de reflexâo da bola, relacionando com posiconamento; alunos muito concentrados

vâo respondendo âs perguntas da professora;

Usa demonstracao com apoio de um aluno;

Relembra o objectivo da aula;

Utiliza trampolim sueco para esclarecer efeitos do ângulo de reflexâo
na manchete;

Usa analogias : "bracos funcionam como uma tábua"

Explica razOes dos elementos crlticos: "tenho que unir as maos,
senâo a bola encaixa aqui e nâo ressalta!";

Apela aos alunos para que se preocupem em aprender percebendo;

Finaliza pedindo desculpa por falta na aula anterior

INS - Final (VOL2) Usa quadro de giz para explicar a relacâo entre o ponto de aplicacâo da forga
na bola (zona de contacto) e a sua trajetíprta.

Utiliza linguagem de outras disdplinas para analogias (dividi a bola em quatro partes e diz: "se isto forem dois eixos cartesianos. dividi a bola em

quatro quadrantesl";
Utiliza questionamento para analisar o assunto;

Exemplifica no caso passe e do servico:

Usa pergunta absurda para confirmar a atengão dos alunos;

Alunos visualmente concentrados no professor;

Apela a que os alunos tentem perceber a relacâo entre o movimento e a trajectûria da bola.

Informa sobre conteúdos que saem no teste

INS - Final (VOL4)

INS - Informagâo

(GIN1)

Informa sobre a necessidade de diferendacao do trabalho na turma em fungâo da heterogeneidade das dificuldades, para que o jogo possam ser

aprendido;

Explica a fungâo do jogo como um momento de tomada de consdênda sobre as capaddades prôpnas, para justificar necessidade de

empenhamento nas situagOes de aperfeicoamento;

Informa sobre teste escrito, faz avaliacoes das respostas e relaciona com postura na aula;

Reladona proposta de avaliacâo com mtencâo de conhecer o nlvel de compreensao que os alunos têm da matéria;

Aluno coloca voluntartamente uma questao. professora aceita e responde discutindo papel do professor
- apoio individual, dificuldade em realizar

o acompanhamento;

Apela ao aumento do empenhamento e motivacâo e aiuda dos melhores âqueles que têm mais dificuldades

Informacão sobre condigOes de realizagao da tarefa e aspectos crlticos, no contexto de avaliagâo negativa da prestagâo da tarefa anterior

(apreaacâo colectiva);

Interpela os alunos que nâo estâo a dar atengâo; Infonna sobre adividade de jogo (reduzido) e cuidado na aplicagao dos ges.os técnicos

aprendidos com o objectivo de manter a bola em jogo.

INS - Informagao

(GIN1)

Comunicacao verbal;

Apela ao ritmo de execugâo;

Alunos atentos.

INS - Informacâo

(GIN3)

Introduz fichas-tarefa, recordando outras aulas em que o mesmo processo foi utilizado - usa cartazes;

Reladona conteúdos da ficha com elementos cntério da avaliagao;

Apresenta a ficha como um elemento de autocontrolo. de autonomia do aluno na condugâo do processo de aprendizagem;

Apela â cooperagao e interajuda dos alunos no seio de cada grupo para controlo da adividade de aprendizagem;

Para além da auto-avaliagâo, grupo também faz avaliagão dos seus elementos, de acordo com a ficha-tarefa;

Repete duas vezes a mesma informacao.

Alunos intervêm revelando preocupacao no desempenho de aspedos de pormenor da prestagao.

INS - Informagâo (VOL1) Propoe tarefa indusiva

INS-lnformacâo(GINI) Complexificacao da tarefa anterior

INS-lnformagâo(GINI) Chama a atengão para medidas de seguranga;
Informacão verbal;

Alunos atentos

INS-lnformacâo(GINI) Alunos visualmente orientados para o professor;

Infon-nagao com demonstragâo.

INS - Informacâo (GIN2) Comunicagao verbal;

Alunos atentos;

Durante este perlodo dá indicacao de formacao de pares;

INS-lnformacao(GIN2) Alunos visualmente ortentados para a professora.

INS - Informacâo (GIN2) Recone a aluno habitualmente menos empenhado para realizar demonstragao do exercldo;
Alunos atentos.

INS - Informagâo (GIN3)

INS - Informagâo (GIN4)

INS - Informagâo (GIN4)

Justifíca a primeira parte da aula na sua relagâo com as aprendizagens da aula;
Tem que chamar a atengao a um aluno por duas vezes:

Utiliza quadro de giz para exemplificar posturas e sua relacâo com a flexibilidade (sentido das aprendizagens), com um bom desenho;

Apresenta tarefas seguintes. na sequênda de aulas antertores, com o auxllio das fichas-larefa.

Utiiiza quadro de giz para informar sobre organizagao;
Utiliza cartazes com padrâo mlnimo de desempenho nas habilidades que coloca ao lado dos locais onde se vâo realizar as tarefas.
Aluna observada conversa com coleqas do qrupo sobre a sua formacao enquanto professor ainda estâ a dar indicagOes sobre as tarefas.
Comunicacao vert>al;

Alguns alunos desatentos falam uns com os outros;

Aluno observado empenhado.

INS - Informagâo (GIN4)

Chama a atengao de duas alunas, mal estas comegaram a falar uma com a outra;
Usa modelacao:

Explica efei.os do cumprimenlo dos elementos crlticos no sucesso do desempenho.

INS-lnformacâo(VOL1)

Usa modelagao: alunos batem palmas ao colega que demonstra;
Trabalho por grupos e depois em percurso;

Duas estagoes usam ficha-tarefa;

Explica os efeitos dos elementos crlticos na prestacão.

INS-lnformacâo(VOL1)

Alguns alunos conversam uns com os outros; professora tem que chamar a atengâo dos alunos;
Alunos colocam dúvidas; professor aceita e volta a repetir a informacao

INS-lnformacao(VOL1)

Professora demonstra;

Tem que controlar disposigão espadal dos alunos;
Alunos concentrados na Infonnacao.

INS - Informacao (VOL1 )

Modificacao da tarefa anterior que se tlnha revelado excessivamente complexa.
Um alunos dâ toques com o pé na bola; professora nao diz nada, mas de Imediato utiliza-o para demonstrar a tarefa;
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• Tarefa tem dois nlveis de desempenho posslveis (indusivo), sendo a inclusâo gerida por cada aluno em fungâo do seu critério. "quem já

consequir, faz assim!, quem nao conseguir, agana abola e recomecaĩ".

INS -

Informagao (VOL1) Usa modelacao, solicita aluno indisdplinado e respedivo grupo de trabalho.

INS -

Informagao (VOL1) Estabiliza tarefa ao nlvel de maior complexidade

Reporta-se ao objectivo da tarefa;

Reporta-se a comportamentos indesejâveis como o do aluno que socou a bola no episôdio anterior, refere as suas consequêndas para a

actividade.

INS -

Informagâo (VOL2) Entra neste perlodo sem transigao;
Professora dá índicagao de vârias habilidades que os alunos podem ir fazendo com a bola de Voleibol a medida que correm;

Chama a atencao para regras de sequranca com a rede.

INS -

Informagao (VOL2) Entra neste perlodo sem transigâo;
Demonstracao inlegral da tarefa no local de realizagao

INS - Informagao (VOL2) Entra neste perlodo sem transicão;

Introduz mais tarefas na estrutura da actividade anterior;

Demonstragao no local de realizacao da tarefa.

INS -

Infonnagao (VOL2) Demonstracao realizada inteqralmente no local da tarefa.

INS - Informagâo (VOL2) Alunos globalmente atentos. visualmente focados no professor.
INS - Informacâo (VOL2) Alteragão da tarefa anterior, aproveitando a sua estrutura;

Alunos atentos;

Demonstracão no local da tarefa.

INS -

Informagâo (VOL2) Modificacao da tarefa anteríor com aproveitamento da sua estrutura.

Demonstracâo no local da tarefa.

INS -

Informagao (VOL2) Utiliza aluno indisciplinado (que é um dos mais hábeis) para demonstracao.

INS -

Infomnagao (VOL2) Professora comecou a dar informacao ainda os alunos estavam a deslocar-se.

INS - Infomnagâo (VOL2) Informacão a pequeno grupo;

Mais uma vez usa modelagão com aluno indisdplinado;
Exerclcio complexo para a maiorta dos alunos;
Professora acompanha gnjpo observado que manifesta muitas dificuldades:

Alquns alunos de outros grupos (com mais dificuldades) deixam de realizar a adividade quando o professor nao está no seu espaco práximo.

INS - Informagâo (VOL2) Tarefa proposta com dois nlveis de dificuldade. deixando ao cri.ério dos alunos a opcão pelo nlvel que julguem adequado de presfacâo.
Professora aconselha crttério de escolha de nlvel de prestacao: "se â prímeira falha, experimenta por baixol".

INS - Informagâo (VOL3) Utiliza quadro de giz para mostrar locaiizacâo das tarefas, seus objectivos e condicOes de realizagao;
Usa também demonstragao, recorrendo ao auxllio do aluno habitualmente mais indisdplinado.

INS - Informacâo (VOL3) Professora iniciou a Informacâo sem parar a actividade; observando os desvios å tarefa proposta, para a actividade para informar sobre nova

tarefa

INS - Informagâo (VOL4) Alguns alunos conversam entre si e brincam com bola; Professor tem que chamar a afencao para que iniciem a actividade;

Alunos globalmente empenhados.

INS - Informagâo (VOL4) Tarefa ínclusiva com dols nlveis de realizagão;

Tem que chamar a atencâo dos alunos para pararem as bolas;

Alunos empenhados, concentram alencão na professora.

INS - Informagao (VOL4) Professor tem que mandar para as bolas 3 vezes;

Alunos mantêm-se a brincar com as bolas; professora nao reage e inicia a miormacâo;

Chama a atencâo para objectivo da tarefa;

Utiliza questionamento para conlrolar conhedmen.o sobre o objectivo da tarefa.

INS-Pratica (GIN1) Professora complexifica a tarefa;

Intervém com FB prescritivo individual;

Alunos globalmen.e empenhados, modificacOes espoi-dicas da tarefa correspondem a dificuldades de prestacao.

INS-Pr_tica(GIN1) Usa habilidades de pré-requisito para a aprendizagem das habllidades da ginástica como conteúdo do aquecmento;

Vai comgindo Individualmente através de FB prescritivo;

Controlo o comportamento de alheamento de um aluno a distânda;

Durante a actividade a situacão de concurso induz os alunos a realizarem a tarefa de forma mais fâcil.

INS-Prãtica(GINI) Refere critério mlnlmo de sucesso;

FB prescntivo, concomitarite, individualizado;

Complexificagao progressiva das tarefas;

Desloca-se ao longo dos grupos;

Realga comportamenlos positivos publicamente e de forma descrítiva: "olha como ela desliza bem, estás a ver?";

Chama a atengâo para regras de seguranga;

Alunos globalmente empenhados:
Actividade comritmo.

INS-Prâtica(GINI) Professor circula por todos os grupos, utilizando FB prescrítivo individual (verbal e quinestêsico);

Alunos globalmente empenhados
- comportamento fora da tarefa correspondem a dificuldades de desempenho;

Professor apola alunos com mais dificuldade com ddos de FB.

INS-Prâtica(GINI) Alguns alunos revelam dificuldades na realizagao da tarefa;

Professor Intervém com FB colectivo para explicar razoes de erro e sentido das prescrigôes;

No FB utiliza metáforas para simplificar a linguagem: levanta!, crescel".

INS - Prâtica (GIN2) Alunos entram de imediafo na tarefa;

No seu inlcio formam os grupos;

Professora vai realizando Intervengoes prescritlvas.

INS - Prática (GIN2) Professor val complexificando progressivamente os exercldos;

Professora reage a falta de empenhamento de dois alunos, solidtando o seu reconhedmento pelo prejulzo da atitude;

Usa FB prescrttivo colectivo.

INS - Prâtica (GIN2) Professora acompanha percurso dos alunos e vai realizando correcgoes prescritivas concomitantes â activldade.

INS - Prâtica (GIN2) Alunos comentam a ficha-tarefa;

Trabalho em grupo, na base do ensino indusivo e reclproco;

Alunos escolhem um nlvel de prestagao e praticam o seu aperfeigoamento;

Professora vai rodando pelos grupos, pede que enquanto uns se auto-avaliam, outros vâo treinando;

As modificacoes das tarefas estabelecidas deve-se ao fado dos alunos quererem tentar realizar de imediato o nlvel de complexidade mais

elevado;

Alunos solidtam a ajuda do professor que acode de Imediato;

Professora apreda positivamente o esforgo e a aprendizagem dos alunos;

Para o final, apos um perlodo de cerea de 14 minutos, os alunos comegam a nao realizar a actividade (observam a actividade dos outros e

conversamentresl.

INS - Prática (GIN3) Conteúdo cognitivo;

Alunos observam fichas-tarefa e conversam entre si.

INS - Prática (GIN3) Conleúdo motor;

Professor circula pelos grupos, solidtando que fagam vánas vezes pnmeiro e sô depois se preocupem com a avaliagao;

Hâ uma aluna que se magia e a professora nâo dâ conla; colegas também n3o chama a atencao da professora.

INS - Prática (GIN3) Aluno observa ficha-tarefa;

Alunos empenhados;

Professora supervisiona outro grupo.

INS - Prática (GIN3) Alunos empenhados;
Aluno faz ensaios sucessivos;

Professora mantém-se na supervisao de outro grupo.

INS-Pr_tlca(GIN3) Tarefa cognltiva;
Alunos empenhados;
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INS - Prática (GIN4)

INS - Prática (GIN4)

INS-Prâtica(VOLI)

INS-Prática(VOLI)

• Observa e regista na ficha-larela

• Professora supervisiona outro grupo.

INS - Prâtica (GIN4) . Pede rttmo de execugâo;
» Professora intervém junto do grupo observado para repor padrao de tarefa

estabelecido

INS - Prática (GIN4) •Acompanhamento Individual sistemático. comFB prescrttivo (AV); „-,,;„,_

• Durante este perlodo. professor pede a um qrupo de alunos que tinham acabado para irem buscar e dispor o matenal para tareta seguinte.

INS-Prâtica (GIN4) . Professora in.ervém â distância com aluno observado. através de FB prescrttivo.

INS - Prática (GIN4) . Conteúdo cognitivo;
.Aluno consulta ficha tarefa.

• Professor está colocado na estagâo mais diflcil, com todos os alunos no seu campo visual;

« Modificagao da tarefa é por dificuldade dos alunos

INS - Prâtica (GIN4) . Professor está a acompanhar outra estagâo e nâo faz qualquer observagâo
ou intervengao nesta estagâo;

Alunos empenhados;
. Durante este periodo, alunos nao consullam ficha-tarefa.

INS - Prâtica (GIN4) .Professora acompanha individualmente uma aluna com mais dificuldade (explica-lhe os efeitos dos erros). enquanto o restante alunos

prosseguem empenhados na tarefa; ,
.. .

• Professora observa que duas alunas nao estavam a realizar uma das tarefas por receio e dirige-se a correr para lá; incentiva as alunas dizendo

que jâ o conseguiram fazer antes.

• Professora dâ indicagâo para passar da estrutura organizativa de circuito a percurso;

• Professora concentra-se na estacao em que os alunos manifestaram mais dificuldade.

. Actividade em regime de concurso; alunos revelam grande entusiasmo;

* Professor acompanha com FB prescritivo individual.

• Actividade em regime de concurso; alunos revelam grande entusiasmo;

. Professor acompanha com FB prescritivo individual.

INS - Prâtica (VOL1 ) . Actividade em regime de concurso; alunos revelam grande entusiasmo;

• Professor acompanha com FB prescritivo individual .

• Professora consegue que aluno que manifesta medo, resolva o problema; traduz expectativas positivas: "bom! vês, era
sô medo, nao era mais

nada!"

INS - Prâtica (VOL1 ) • ModificagOes da tarefa pelos alunos assocadas a dificuldades de pr eslacâo,

» Professora faz poucas intervencoes, estâ a observar durante um lonqo perlodo, desloca-se pouco.

INS - Prâtica (VOL1 ) • FB prescritivo individual e concomitante;

. Desloca-se pelos grupos.

. Hâ um qrupo de 3 alunos que altera a tarefa no sentido de a tomar mais complexa

INS-Prâtica (VOL1) .Um aluno vai buscar a bola a dar toques com os pés, professora reage perguntando se a bola é dele (como se quísesse significar que tinha

observado o comportamento); aluno agarra a bola e recomega a jogar,
• Intervém com FB prescritivo;
• Desloca-se pelos diferentes grupos;
. Utiliza muito o acompanhamento Individual prolongado (atê que os alunos percebam e dêem sinais de que estâo a ultrapassar a dificuldade);

. Alunos globalmente muito empenhados, mesmo quando posidonados fora do controlo visual do professor.

INS _ Prâtica (VOL1) .Professora aproveita este perlodo para falar em privado com aluno indisdplinado. explorando as consequênda do seu comportamento: "estás a

interfertr no trabalho dela...";

. Alunos queixam-se de dores nos bracos (trabalho de manchete)

INS-Prâtica(VOL1) .Para o grupo do aluno observado, onde se induem os alunos com maior nlvel de habilidade. professor estabiliza cntérto de êxito de tarefa

indusiva ao nlvel mals elevado.

INS-Pi_tica(VOL1) . Usa FB prescritivo;
•A medida que os grupos vao manifestando menos dificuldades, dá indicacOes para realizarem a actividade a um nlvel de complexidade superior;
• Reage de Imediato a um aluno que soca a bola; alunos pede desculpa e vai buscar a bola.

INS - Prâtica (VOL1 ) • Cria um desafio superior ao grupo dos alunos com mais habilidade;

• Exercldo revela-se de grande complexidade para a maioha dos alunos;
• Professor Intervém com FB prescritivo e avaliativo positivo (para reforgo)

INS - Prâtica (VOL2) • Matehal mais complicado de montar foi montado antes da aula (redes);
• Aquecimento realizado com base na ulilizacâo de habilidades especlficas do voleibol;
• A medida que os alunos entram na aula. professora diz-lhes para recolherem uma bola e para irem brincando com a bola; Alunos empenhados,

envolvem-se em formas jogadas.

INS - Prâtica (VOL2) • Professor também se envolve na actividade;

• N3o realiza nenhuma intervengâo;
»Adividade dos alunos é ao seu crttério; alunos empenhados.

INS - Prálica (VOL2) . Usa FB prescritivo:
• Incentiva ao aumento do rítmo da prestagao;
• Alguns alunos atrasados chegaram e deixou de haver uma bola por aluno; professor vai formando pares de alunos que alternam na manipulagao
da bola.

INS - Prâtica (VOL2) • Alunos empenhados na realizagâo da tarefa;
• Necessidade de partilha da bola faz com que nalguns grupos os alunos fiquem mais tempo em espera;
• fado de muitos alunos terem chegado atrasados não Ihes permitiu ouvir a informagâo, pelo que se enganam nalgumas tarefas; estes alunos vâo

perguntar â professora o que se deve fazer;
• Professora acompanha a tarefa mais difidl colocando-se num extremo do ginásio, mas sem ter todos os alunos nos eu campo visual;
» Intervém com FB prescritivo (para correccao) e avaliativo para sandonamento.

INS - Prâtica (VOL2) • Professora posidona-se na zona central do ginásio. controlando visualmente toda a turma;
• Intervém com FB prescrttivo e avaliativo positivo - individual e colectivo;
• Val solidtando o aumento da compiexidade da tarefa.

INS - Prâtica (VOL2)

INS - Prâlica (VOL2)

INS - Prática (VOL2)

INS - Prâtica (VOL3)

INS - Prâtica (VOL2) •Professora posidona-se na zona central do ginasio, controlando visualmente toda a turma;
• Intervém com FB prescrttivo e avaliativo positivo - individual e colectivo;
• Intervém com um aluno (o habitualmente mais indisdplinado) que estava a recrear-se com a bola, diz-lhe que nâo está para que alguém se

magoe. portanto: "ou fazes o que eu quero ou vais-te emborar; aluno retoma actividade na tarefa;
•Restantes alunos empenhados.

INS - Prâtica (VOL2) • Professora posidona-se na zona central do ginásio, controlando visualmente toda a turma;
• Intervém com FB prescritivo e avaliativo positivo - indivldual e coledivo;

»Alunos empenhados.

• FB prescritivo;
• Acompanha individualmente aluno com mais dificuldade.

INS - Prâtica (VOL2) •Professora posidona-se na zona central do ginásio, controlando visualmente toda a turma;
. Intervém com FB prescrttivo e avaliativo positivo - individual e colectivo;
• Alunos empenhados

• Vários grupos de alunos manifestam dificuldades na realizagao da tarefa.
'Professora realiza poucas intervengOes, remetendo-se a observacao.
• Professora posidona-se na zona central do ginásio. controlando visualmente toda a turma;
> Intervém com FB prescrttivo e avaliativo positivo - individual e colectivo.

INS _ Prâtica (VOL2) • Professora posidona-se na zona central do ginásio. controlando visualmente toda a turma
• Intervém com FB prescritivo e avaliativo positivo - indivldual e colectivo;
• Ao aluno mais habilidoso pede que receba em manchete (maior complexidade).

INS - Prâtica (VOL3) •Trabalho em tarefas de rotina (que Já tinham sldo utilizadas em outras aulas);
• Professora desloca-se por entre os grupos e intervém através de FB prescrttivo indivldual concomitante'
• Professor dá Indicagoes concomitantes á adivídade para alteragâo (complexificagâo) das tarefas
Alunos globalmente empenhados.

. Alunos empenhados, mas com alguma dificuldade - as bolas perdem-se muito implicando tempos de espera elevados

.Professor dâ indicagao de Iroca de lugar entre os alunos durante a actividade:
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Professor intervém através de FB prescritivo individual concomitante;

Professor vai complexificando a tarefa, grupo a grupo, â medida que os alunos demonstram mais â vontade na realizagâo da tarefa;

Durante este perlodo, professor coloca pinos para delimitar espago de actividade de cada qrupo.
INS - Prâtica (VOL4) Alunos empenhados,

Professora desloca-se por entre os alunos
- intervém com FB prescritivo;

Tem algumas intervengoes de afectividade com alunos: "isso quertda!";
Durante este perlodo vai dando indicagOes de mudanga de exercldos, mantendo a estnjtura básica dos anteriores;

A propôsito da actividade, o professor intervém com aluno habitualmente indisdplinado para Ihe falar de um aluno que realiza aquele tarefa muíto

bem (atengao para com o aluno e sua integragao na aula).
INS - Prâtica (VOL4) Professor desloca-se pelos gnjpos;

Faz intervengâo individualizada usando FB prescritivo e incentivando os alunos mais fracos;

Alunos globalmente empenhados, alguma modificacoes da tarefa dão-se por difículdade, outras por recreagâo, contudo nenhuma perturba o

funcionamento geral da aula

INS - Prâtica (VOL4) Professor controla procedimentos organizativos da tarefa.

INS - Prâtica (VOL4) Professor desloca-se pelos grupos;
Faz intervengão individualizada usando FB prescritívo e incentivando os alunos mais fracos;

Alunos globalmente empenhados, tempos de espera correspondem aos momentos em que os alunos aguarda uma bola disponfvel para fazer o

servigo.

INS - Prâtica (VOL4) Grupos vâo iniciando a actividade a medida que sâo formados;

Modifícagoes da tarefa tem objectivo recreativo; alunos sô param quando professor chama a atengâo;
Professor acompanha todos os grupos, com intervengOes individuais de FB prescritivo;
A situagao de jogo, com difículdades manifestas pelos alunos, implica grandes momentos de espera;
Professora intervém com um grupo para assinala a falta de empenhamento do grupo "ninguém se esforga minimamente e procura comgir as

dificuldades!", apela aos empenhamento dos alunos: "esforcem-se!".

INS -Prâtica (GIN3) Aluno regista avaliagao e interage com colegas a proposito disso;

Aluno Observa e avalia colegas em conjunto com o grupo.

Alunos empenhados;
Professora supervisiona outro grupo.

INS Prâtica (GIN4) Professor acompanha com intervengão sistemática, com FB presoritivo e avaliativo positivo;
Alunos empenhados, embora com difículdades.

ORG - Grupos Formagao de pares
Professora informa logo sobre local onde se devem posidonar os alunos e recruta um aluno para recolher o material que já n3o vai ser utilizado; a

indicagao do posidonamento dos alunos não é muito dara e alunos demoram a colocar-se no local.

ORG - Grupos Os alunos, â medida que formam os grupos vao-se deslocando para local indicando pelo professor.

ORG- Grupos(GINI) Pede formagao de grupos de tres. indicando local onde cada elemento se deve posidonar;
Alunos formam grupos rapidamente;

Professora tem que posicionar alguns alunos e ajudar a distribul-los pelos grupos.

ORG-Gnjpos(GINI) Professor forma os grupos a partir de tríos utilizados na larefa antenor;

Alunos cumprem rapidamente indicacOes dadas pelo professor.

ORG - Grupos (GIN2) A partir dos pares forma novos grupos;

Professora tem que esdarecer os grupos

ORG - Grupos (GIN3) Forma grupos com base na formacão de aulas antertores;

Reparte os alunos que haviam faltado pelos grupos existentes;

Ao mesmo tempo, dâ indicagoes sobre o matertal a ir buscar por cada grupo e local onde deve ser colocado

Alunos partidpam regularmente na tarefa.

ORG - Grupos (GIN4) Professora forma grupos a partir dos grupos da tarefa anterior;

Alunos colaboram com professor;

Professor aceita que um flrupo comece por ficar na eslacao prefertda

ORG-Grupos(VOL1) Professora dâ indicacao do local onde os alunos se devem posiaonar;

Alguns alunos pedem para ficar num grupo; professor explica porque nao pode ser;

Alunos demoram tempo a assumir a formacao pedida pelo professor.

ORG - Grupos (VOL3) Formagâo de grupos de trés;

Alunos formam grupos. recolhem uma bola e dirigem-se para o local. inidando a adividade mal chegam ao local;

Alunos muito empenhados, realizam tarefas rapidamente sem intervencao da professora.

ORG - Grupos (VOL4) Formagâo de grupos ao critério dos alunos;

Professora mforma sobre local e disposigâo a adoptar pelos alunos;

Durante este perlodo, professora informa sobre local e disposigao a adoptar pelos alunos;

Professor tem que conlrolar a formacao de alguns grupos.

ORG - Grupos (VOL4) Professor indica um a um os alunos que devem integrar cada gnjpo/equipa;

Forma gnjpos por nlveis de habilidade
- fonnagao deddida no momento o que implica tempo de espera.

ORG- Matenal(GINI) Dá mdicacâo a cada gnjpo do matenal que deve ir buscar e onde 0 deve colocar;

Pede rapidez;
Controla a colocacao do material;

ORG-Matenal (GIN1) Alunos globalmente empenhados, correm para ir buscar e transportar o colchao;

Alunos reagem rapidamente, todos os colchoes sâo correctamenle transportados,

Professora controla colocagâo final de um dos colchOes.

ORG-Matertal(GINI) Durante es.e perlodo professora dá indicagao do local onde os alunos se devem posidonar;

Solidta o aluno menos empenhado da turma a ajudá-la no ajustamento do material.

ORG-Matenal (GIN1) Disposigão do matertal para a tarefa segulnte;

Indica em cada grupo o materíal que devem amjmar e quem deve fazê-io, faseando a recolha do materíal;

Ao mesmo tempo forma dois grupos a partir dos anteriores.

ORG-Material(GINI) Dâ indicagOes de quais os alunos que devem recolher o materíal e para onde se devem dirigir a seguir;

Alunos con-espondem.

ORG - Matertal (GIN3) Embora professora nâo tenha dado essa indicagao. alunos que nao transportam material dirigem-se de Imediato para junto do professor que os

manda sair.

ORG - Material (GIN4) Durante este perlodo o professor reorganiza os grupos.

ORG - Ma.erial (GIN4) Professor manda sentar alunos que vao acabando e que nâo têm responsabilidades na disposigao do materíal;

Entretanto continua a apoiar os alunos que estao a dispor o matertal;

Alunos que 0 professor mandou sentar, nao o fazem logo, ficam a falar uns com os outros ou a observar os colegas, professor auxilia na

montagem do materíal mais diflcil;

Em fungão da necessidade de mais ajuda, professora vai nomeando alunos que estao sentados tarefas de disposigao do materíal de forma

controlada.

ORG-Matenal(VOL1) Solidta ajuda do aluno observado

ORG - Material (VOL2) Professor dâ logo indicagao onde devem colocar-se apos recolherem as bolas no cesto.

ORG - Material (VOL3) Professora manda amjmar as bolas e sair de seguida ;

Ultimo momento da aula. dado o adiantado da hora

ORG - Matertal (VOL4) Um aluno de cada grupo desloca-se do seu local de trabalho para ir buscar uma bola.

ORG - Material (VOL4) Professor manda arrumar as bolas e sentar;

Alunos con~espondem.

ORG - Material (VOL4) A medida que os alunos colocam as bolas no cesto, vao-se sentar junto do professor

ORG-Transigao(GINI) Alunos reunem rapidamenle junto da professora

ORG - Translgâo (GIN2) Reuniao junto do professor;

Pede rapidez.

ORG - Transigâo (GIN2) Posicionamento dos alunos para os exercldos segumtes;

Alunos revelam dificuldade em perceber as indicagOes da professora.
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ORG-Ti_nsigâo(GIN2)

ORG -

Transigao (GIN2)

ORG - Transigâo (GIN3)

ORG-Transigâo(GIN3)

ORG -

Transigâo (GIN4)

ORG-Transig3o(VOL1)

ORG -

Transigâo (VOL2)

ORG -

Transigao (VOL3)

OUT-Aqueci. (VOL4)

Posidonamento dos alunos para as tarefas seguintes;
Professora solidta rapidez.

Aluno observada demora a levantar-se; e é estimulada pela Professora,

Reuniao junto da professora;

Posidonamento dos alunos para a tarefa sequinte

Reuniao dos alunos para informagao;
Pede rapidez;

Aluno observado é muito lento, mas restante turma reage rapidamente.

Reunião junto da Professora;

Alunos são râpidos.

Alguns alunos demoram a reagir para mudanga de posicionamento no espago;

Durante este periodo alunos recolhem uma bola por grupo;

Alguns alunos jogam com a bola. recrtando-se; professora nao reage; alunos param quando professor inicia informagao.

Tro9ca de local entre os gnjpos;

Alunos reagem prontamente.

Reuniâo dos alunos junto do Professor para informagao.

Aquecimento livre. ao critério dos alunos, sem bola;

Professora informa sobre aspectos importantes a garantir no aquecimento;

Informacão dada verbalmente. numa disposigao favorável.

OUT-Aquec. (GIN1) Professor intervém com aluno que chegou atraso. chamando-lhe a atengâo;

Realiza controlo directo da actividade por comando; desloca-se por dentro do circulo dos alunos, em sentido contráno;

Alunos agnjpam-se em pequenos grupos para correrem em conjunto;

Enquanto conem muitos alunos conversam entre si;

Professora demonstra exerclcios;

Alunos realizam actividade de forma empenhada. sem perturbagOes;

Professora realiza algumas correcgoes individuais,

OUT-Aqued. (GIN1) Adividade massiva simultânea;

Adividade em concurso;

Professora vai acompanhando individualmente vános alunos:

Toma medidas de seguranga, retirar relôgios e pastilhas elâsticas;

Intervém com FB interrogativo e realga respostas positivas. explicando razâo de ser das mesmas;

Esdarece conceitos quando hâ difículdades: "ârea restritiva é este trapézio delimitado por estas linhas".

OUT-Aqued.(GINI) Aciividade em situagao de concurso;

Alunos revelam-se empenhados.

OUT-Aqued. (GIN1) Actividade com caracterfsticas lúdicas (concurso);
Professora fala muito depressa. o que toma difidl a apreensao da informagao.

OUT-Aqued. (GIN1) Explicagao verbal;
Professora revela expectativas posi.ivas sobre capacidade de realizacao da actividade: "até jâ sabem fazer istol"

OUT-Aqued.(GIN2) Professor atende aluna que Ihe pOe difículdades físicas e sugere-lhe (afectivamente) que faga a aula com calma;

Professor desloca-se permanentemente;
Usa comando com intervengão sistemática em FB prescritivo individual;
A chamada é realizada durante este perlodo por uma aluna dispensada.

OUT-Aqued.(GIN3) Professora drcula no meio dos alunos em sentido contrário;

Alunos empenhados na actividade, vâo conversando uns com os outros;

Professora nâo diz nada aos alunos que chegam atrasados;

Conversa com um aluno para saber se este se encontra melhor;

Iniervém com um aluno que faliou âs aulas durante o perlodo lectivo anterior e enaltece a sua mudanga de atitude:

Condugao da actividade por comando;
Vai comgmdo pontualmente os alunos com FB prescritivo;
Tem muitas interaccOes individuais particulares.

OUT-Aqued.(GIN3)

OUT-Aqued. (GIN4)

OUT-Aqued. (GIN4)

OUT-Aqued. (VOL1)

OUT-Aqued.(VOL1)

OUT-Aqued. (VOL3)

OUT-Aqued.(VOL4)

Organizagão em Xadrez;

Estratêgia por Comando, professora colocada em frente aos alunos;

Vai reconhecendo positivamente através de FB avaliativo positivo. individual e cole-tivo;

Exercldos com rttmo elevado;

Alunos empenhados, manifestando alguma dificuldade nos exercldos de flexibilidade; professora explica razOes da dificuldade e forma de a

ultrapassar

D-SCrtgâo dos exercldos com grande pormenor. com demonstragao assodada e. muitas vezes. modelagão por vártos alunos;

Acompanha alunos com mais dificuldade;

Mantém ambiente positivo e de estlmulo aos alunos;
Controla de imediato o comportamento de uma aluna que eslava a modifícar a tarefa.

Mal entram na aula, alunos miciam cornda contlnua;

Alunos vao conversando entre si enquanto correm.

Aclividaûe conduzida por Comando;

Professora corrige atraves de FB prescritivo coledivo;

Reconhece a prestagao correcta através de FB avaliativo positivo;
Alunos empenhados;

Professora impoe rttmo elevado â actividade;
Transrrite expectativa positiva sobre a aprendizagem: "isso nâo ê já, vai-se aprendendo!";
Susdte ambiente de relaxagao, faz vários apelos á descontracgão;
Para o final do trabalho, alunos queixam-se da dificuldade dos exercldos.

Professor desloca-se no meio do circulo dos alunos;

Alunos correm em gnjpos e vao conversando entre si;

Conducao da adividade por comando, com demonstragao.
Professor reorganiza rapidamente gnjpos da tarefa anterior;

"

Acompanha actividade com FB prescntivo para correcgâo e avaliativo para reforgo;
Acompanha alunos com mais dificuldade;

Actividade em regime de concurso; alunos empenhados; os que vao acabando aguardam serenamente pelos restantes; professora reforca atitude
boal. aproveita para descansarl ;

i-__v_ «-_.

Usa FB descrttlvo e prescritivo colectivo.

Malenal mais complicado de montar foi montado antes da aula (redes);
Professor intervém com vártos alunos sobre assuntos pessoais num tom afectivo e interessado.
Vai observando os alunos, num perlodo inidal nao intervém;
Um aluno pede para fazer a aula de meias; professora nao deixa, é regra da escola.

OUT-Disciplina(VOL1)

Alunos juntam-se livremente em pequenos grupos

Fazem aquecmento enquanto conversam;

Chamada realizada durante este perlodo por aluna dispensada;
Professora conversa com aluna dispensada sobre assuntos pessoais;
Zanga-se com aluno que chegou atrasado (aluno habltualmente indisciplinado). que Ihe pede para fazer a aula

t-.oTten^;
^00 'n,enS0, en*°ra a'QUnS a'Un0S enC°nlrem f0n™S Criativas de ° realizar' ou,ros alunos f«*m a 00nva^ • a >~ar os bragos

Professora supervlsiona alguns grupos de alunos no sentido de aumentar o ritmo da actividade. utiliza a graga como meio de o fazer (dima

'CaãTJ^Z^lîJT'n^ ,T
aluno "ue de" »" POhtapé numa colega. perguntando-lhe o que é que pretendia com aquele comportamento-
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Notas de campo das aulas de Antônio

TAREFA UNIDADES DE REGISTO

GERAL - Alunos (BAS2) .Um comportamento empenhado quando se encontram sob a supervisao directa do professor, alguns alunos dos grupos nao supervisionados

frequentemente modificaram a tarefa estabelecida; esta modifĩcacao deveu-se sobretudo a dificuldades de prestagao.

GERAL-Alunos (ATL1) .Tunna globalmente empenhada; comportamentos desvio restringem-se a dois alunos, cujo tipo de comportamento é a graga para o colectivo

dos colegas e simplificacão da actividade;
. Bom dima reladonal

GERAL - Alunos (ATL2) ♦ Empenhamento geral em todas as tarefas. mesmo por parte daqueles alunos normalmente perturbadores da aula.

GERAL - Alunos (ATL3) • Globalmente empenhados, com dificuldades progressivamente maiores em fungâo da complexifícacao das tarefas (modificagao da tarefa é

fungao disso.

GERAL - Alunos (ATL4) . Pouco empenhados, na formagao de grupos, com transigoes lentas e frequentes comportamentos fora da tarefa nas situagOes de

Informacao.

GERAL - Alunos (BAS1 ) • Alunos genericamente empenhados, com muitas dificuldades no desempenho pedido pelo professor;
• O grupo que ficou fora da actividade de jogo nao foi supervisionado.

GERAL - Alunos (BAS3) • Empenham-se mals na presenga do professon
• Revelam dificuldades em utilizar as aprendizagens em contexto de Jogo; eslando alguns alunos em campo unicamente a acompanhar o

movimento dos colegas.

GERAL - Alunos (BAS4) • Comportamento mais empenhado na supervisâo direda do professor;
• As modificagoes da tarefa sâo devidas, sobretudo, a dificuldades dos alunos;
« Manifestam-se genericamente empenhados durante toda a aula.

GERAL - Contex. (ATL1 ) • Aula Exterior;
• Aula de actividade Individualizada com tarefas simples; tempo de aula reduzido em fungão do esforgo exigido pela actividade;
• Salvaguardadas condigoes de seguranga;
«aula comecou mals tarde porque os alunos pensavam que nao havia aula.

GERAL - Contex. (ATL2) • Potendal de rísco existente. professor previne com sinalizagâo e indicagoes de seguranga;
• Material é montado no inldo da auia por alunos que se encontrava dispensado da aula e pelo professor;
• O nlvel de complexldade da actividade é reduzido:
. O trabalho analltico da partida alta e transmissao do testemunho é realizado em contexto de corrida de estafetas.

GERAL - Contex. (ATL3) • Inldo da aula com 6 minutos de atraso, alunos têm que se deslocar do balneáno até ao campo de jogos que ainda é distante.

• Ritmo de actividade elevado.

GERAL - Contex. (ATL4) • A pista sO permite que corram 3 grupos de cada vez. s3o feitos seis grupos, o que implicou um tempo de espera elevado;
• A aula prolongou-se 10 minutos para além do tempo programa, devido ao atraso com que se iniciou e a necessidade de terrmnar as tarefas

previstas para a aula (Justifícacao do professor aos alunos).

GERAL - Contex. (BAS1 ) • Aula realizada em contexto de jogo, com grupos organizados de forma heterogénea:
• Aula com dois jogos a decorrer simultaneamen.e colocando maior complexidade ao processo de supervisao.

GERAL - Contex. (BAS2) •Aula extertor. em que foram rentabilizados os recursos disponlveis
•Aproveitou a estrutura organizativa de aulas antertores;
. Aula realizada depois de um interregno de uma semana sem aulas por causa da chuva.

GERAL - Contex. (BAS3) . Aula organizada com dois jogos a decorrerem slmultaneamente e um grupo de alunos a realizar trabalho técnico fora do campo;

• Recursos utilizados nas suas possibilidades maximas:
• Aula realizada com o sentido de aplicar aprendizagens anteríores em contexto de jogo e aperfeigoamento de alguns requisitos tácticos

(adaramento);
• Aula comegou com 10 minutos de atraso pelo facto do professor nao ter conseguido estar a horas, por se encontrar em tarefa de direccao de

turma.

GERAL - Contex. (BAS4) . Exterior

. Última aula da unldade de ensmo an.es da avaliacâo fínal.

GERAL - Prof. (ATL1 ) • Professor assume um controlo permanente da actividade dos alunos, recorrendo a um deslocamento sistemático junto dos alunos e a

intervengoes para manter o ritmo da actividade.

GERAL - Prof. (ATL2) • Nos momentos de transigao focado na rapidez de execugao;
• Dâ autonomia aos alunos nas tarefas de organizagao, mas exige responsabilidade permanente;
• Nos momentos de informacão demonstra gestos com pormenor.

GERAL - Prof. (ATL3) »Comportamento de entusiasmo. com intervencao sistemâtica.

GERAL - Prof. (ATL4) . Manifestou frequentemente a sua incompreensao pela falta de empenhamento dos alunos;

GERAL - Prof. (BAS1 ) • Presenga muito activa na aula, observagâo e intervengâo substantiva sistemática;

• Procurou redirecdonar a atencao dos alunos potendalmente indiscplinados para a actividade prescrtta.

GERAL - Prof. (BAS2) • No inldo da aula conversa com quatro alunos sobre assun.os pessoais;
• Concentrou-se sobretudo nos alunos com maiores dificuldades;

• Procurou manter ritmo elevado na aula, nomeadamente pelo controlo das tarefas de organizacâo
. Manteve conlrolo sistemálica sobre alunos habitualmente mais indisdplinados.

GERAL - Prof. (BAS3) • Repartiu o acompanhamento pelos dois gnjpos de actividade, com in.ervengoes sístemáticas, recorrendo â interrupgâo do jogo;
• Usa FB descnti vo e prescntivo durante o jogo com a preocupagâo de que os alunos compreendam o sentido das aprendizagens;
• Queixa-se várias vezes da falta de empenhamento da turma e conversa com os alunos acerca disso.

GERAL - Prof. (BAS4) • Reparte a supervisâo pelos quatro gmpos de alunos;
• Sempre que encontrou uma situagao de difĩculdade colectiva, interrompeu a actividade do gnjpo para correccão geral;
•Aceita que, durante os eplsôdios de organizagâo, espera e informagão, os alunos se disponham, interajam uns com os outros e manipulem a

bola a seu critério.

INS-Final (ATL1) » Professor faz referenda aos objedivos da aula e ligacâo a aula posteríor.

INS - Final (ATL2) • Escuta e responde a intervengoes voluntárias dos alunos;
• Faz chamada no final da aula (alunos em falta);
• Chama a atengao de aluno observado: Alguns alunos estão deitados no chao, o que é aceite pelo professor desde que "estejam a olhar para

miml";

• Faz avaliagâo geral da prestagâo. aprofundando elementos indicados no mlcio da aula;

« Chama a lencao a alunos que nao prestam atengâo a informagâo.

INS - Final (ATL4) • Balango sobre a actividade de aprendizagem realizada. com referênda a turma para os aspectos negativos e realga aspectos positivos com

referência individual:

»Alguns alunos estao sentados.

INS-Fmal (BAS1) .Avaliacao da adividade realizada durante o episodio anterior

INS - Final (BAS2) • Professor solidta alunos a realizarem a apredacao da actividade, comenta a observagoes realizadas pelos alunos que estiveram a ajudar;
• Refere-se aos conteúdos da proxima aula, relacionando-a com aprendizagens anteriores, o que foi aprendido e o que se pretende que venha

a ser aprendido;
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INS - Final (BAS3)

INS - Final (BAS4)

INS -

Informagâo (ATL2)

INS-lnformagao(ATLI)
INS -

Informagão (ATL2)

INS - Informacao (ATL3)

INS -

Informagao (ATL3)

INS -

Informagâo (ATL3)

INS - Informacâo (ATL4)

INS-lnformagao(BASI)

INS-lnformagâo(BASI)

INS-lnformacâo(BASI)

INS-lnfom-gâo(BASI)

INS - Informagâo (BAS2)

INS - Informagâo (BAS2)

INS - lnfom_gâo (BAS2)

Pede sugestoes aos alunos; alunos intervêm; professor ouve e comenta
o que se pretende com as aprendizagens;

Usa questionamento para captar atengao dos alunos: „«_._.- _„„._.,._._- _-nr_. de

Intervémjunto de urnaaluna que es_va a falar num momento em que uma colega colocava duvidas ao professo, evocando as regras de

fundonamento da aula e o prejulzo causado; . . , . ,

Refere a importânca da colocagâo das dûvidas no esclarecimento dos aspectos importantes da aprendizagem para toda a turma e a

mportânda do respeito mútuo entre alunos e para com o professor;

Referênda atraso â chegada â aula, pedindo para chegarem mais cedo.
.

Alunos intervêm voluntariamente e professor responde a todos;

Refere a necessidade dos alunos se empenharem mais na avaliagâo;

Refere falta de empenho, por contraste com outras aulas;
„,„„,„ _._

Realiza uma apreciagao global negativa da adividade de aprendizagem.
mas realga expeclativas positivas sobre

o futuro empenhamento da

turma. .

Enaltece a criatividade dos exerclcios criados pelos alunos;

Balango focado na última adividade: refere a importância de explorar formas de utilizagâo da actividade diferentes e com ludismo como

aprofundamento das aprendizagens

Introduz actividade a partir de comando, recorrendo á orientagâo por um aluno praticante da actividade, com a intengâo de praticar

habilidades já aprendidas e outras que ainda irao aprender

Informagao geral sobre o conteúdo;

Usa questionamento para revisao de matérta anterior.

Professor chama a atencâo para questoes de seguranga no desempenho da actividade.

Recorre a modelagao com uma aluna;

Refere novamente aspectos de seguranga.

Alunos pouco concentrados; professor tem que reinicar varias vezes a informacâo;

Para aumentar a complexidade da tarefa anterior.

FB é essencialmente prescritivo dingido a turma;

Aluno fora da tarefa; professor reage publicamente.

Professor aceita interpelagâo voluntãna de um aluno e responde esclarecendo a sua dúvida.

A distribuigâo do material é realizada por um elemento de cada gnjpo durante este perlodo.

instrugao em pequeno grupo;

Alunos colocam dúvidas; Professor esdarece;

Utiliza questionamento para acentuar razOes das indicacOes dadas sobre a adividade

Utiliza aluno habitualmente indisdplinado para demonstrar (modelagao)

Informacao sobre novas regras a aplicar no jogo (complexificacao da tarefa)

Face â queixa de um aluno em relagao a outro remete para ambos a resolugao do problema

Informacâo com referênda a aspectos crlticos da tarefa;

Introduz colegas dispensados da aula como ajudantes: "darem indicagOes em relagâo ao que já foi faladol";

Usa demonstragao.

INS - Infonnagao (BAS3) Refere necessldade de mtegrar elementos aprendidos na actividade da aula;

Refere que o conteúdo vai ser avaliado;

Alunos vestem coletes durante este perlodo;
Chama a atengao de alguns alunos.

INS - Infonmagâo (BAS3) Informagâo em pequeno grupo para repor informagão que nao tinha sido dada,

Professor pede a aluna que ia sair da formacao para ir buscar uma bola para o fazer mais tarde, depois de realizada a informacao.

INS -

Informagâo (BAS3) Jogo interrompido muitas vezes pelo professor para dar FB prescrttivo;

Professor evoca sistematicamente o objectivo do Jogo;
Professor tenta esclarecer razoes de falla de empenhamento dos alunos, usando um tom coloquial: "estamos aqui para trabalhar, se nos

pudermos divertir, melhor, mas é para trabalharl'

INS -

Informagâo (BAS4) Professor introduz genericamente assuntos a tratar na aula;

Ameaca aluno que está meter-se com colegas com a salda da aula.

INS - Informagao (BAS4) Professor aproveita informagão para fazer breve balango da adividade decomda.

INS - Prâtica Aluno observado solicita o professor para se preparar para o desempenho e 6 correspondido.

INS - Prâtica (ATL1 ) Professor acompanha aluno com mais dificuldade. procurando conhecer as razOes da mesma;

Professor estimula a manutengao do ritmo da adividade: "aguentarl, aguentarl, s6 faltam dez segundos".

INS-Prática(ATLI) Professor realiza intervengão sistemática para manutengao do ntmo da actividade particularmente com um aluno que manifestava

dificuldades.

INS - Prâtica (ATL1 ) A maior parte deste perlodo, nao realiza supervisão;

Interage com alunos sobre assuntos não reladonados com a actividade.

Volta a interagir com o aluno com mais dificuldades a proposito da actividade.

INS - Prâtica (ATL2) Espago limita quantidade de prâtica dos alunos; das quatro equipas, sô podem praticar duas a duas;

Enquanto duas pratica a actividade as restantes duas aguardam junto do professor;
FB avaliativo positivo e incentivo sistemático.

INS - Prâtica (ATL2) FB prescritivo ao aluno observado.

INS - Prâtica (ATL2) Professor atende â solidtagao de aluna observada;

Utiliza FB prescritivo e avaliativo positivo para controlo da actividade dos alunos.

INS - Prâtica (ATL3) FB prescnlivo individual e avaliativo colectivo;

As alteragOes â tarefa dao-se por dificuldades dos alunos.

INS - Prâtica (ATL3)

INS - Prâtica (ATL3)

INS - Prática (ATL3)

INS - Prâtica (ATL4)

INS - Prâtica (ATL4)

INS-Prâtica(BASI)

INS-Prâtica(BASI)

INS-Prâtica(BASI)

INS-Prâtica(BASI)

INS-Prática(BASI)

INS-Prâtica(BASI)

INS - Piática (BAS2)

Alunos manifestam entusiasmo (situagão de concurso);
As alteragoes a tarefa dao-se por dificuldades de desempenho.

Os alunos manifestam entusiasmo;

Actividade mantém-se em regime de concurso;
As alteragoes â tarefa dao por dificuldade de desempenho.

Professor nâo intervém em relagão â prestagao;
Alunos globalmente empenhados;

AlteragOes â tarefa é resultado da dificuldade de desempenho

Professor utiliza repetidamente FB prescrttivo;

Relembra regras de seguranca.

FB ínterrogativo, prescrítivo e descritivo negativo ao aluno observado;
Professor utiliza frequentemente FB prescritivo a turma;

Por HmJ-icOes de espago, metade dos alunos aguarda sua vez de realizar a actividade;
Grupos de alunos em espera aguardam nas mais vahadas posigOes. em grupo, muitas vezes interagindo uns com os outros' professor
parece aceitar este comportamento.

Aquedmento com recurso a habilidades especlficas do programa de Basquetebol;
Situagoes fora da tarefa com duas origens: intengâo de quebra do rttmo da actividade e diversifícagâo da adividade proposta (ambas
durante pouco tempo e sem impado na adividade global da tunna).

Equipa que nâo participa na situagâo de jogo fica fora ocupada em adividade de trabalho de habilidades do programa
Professor utiliza aluna dispensada para orientar um dos jogos;
Usa FB prescritivo ou avaliativo positivo individual

Supervisao com FB prescritivo e avaliativo individual

Um dos gnjpos de trabalho encontra-se sem supervisao duranle este perlodo;
Professor estimula aluno mais habilidoso a empenhar-se na ajuda aos colegas (em prtvado.
Drnfa-PAr ■ i . * 1 1 -- -_ _T O Ha. . nhwft ---------It _*_ .#_. .__.__-.-_-_. '_!.._ -_. .

'

Professor utiliza FB descritivo negativo num tom positivo (com recurso å graga);
Supervisão sistemática;

Jogo com muitas intemjpcoes, resultando num elevado tempo de espera (alunos demoram a retomar o jogo),
-_Q r.r___c_~#.lĩw_- __ -inli .Iiiia . imnlrt. __-h__l _ _ __ _—I. __-l

"—_______

FB prescritivo e avaliativo simples individual

Aquecimento com recurso â utilizacao do drible de progressao;
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Professor relembra regras de seguranga, em drcuito arríscado;

Condugâo por comando (indicagOes verbais);
FB prescritivo individual sistemático;

Acompanha alunos com mais difículdade;

Estlmulo permanente â manutengâo do ritmo da actividade.

INS - Prâtica (BAS2) Incentivo ao rítmo no desempenho da adividade:
FB prescritivo colectivo e individual;

Alunos genericamente empenhados (as modificagOes da tarefa devem-se a difículdade em executâ-las com a rapidez exigida.
INS - Prâtica (BAS2) Aluno observado é admoestado;

Embora se concentre apenas num gnjpo, professor controla a actividade dos ajudantes;
Alunos encontram-se em espera podendo dnblar a bola;

Corrtge a adividade dos alunos transmitindo expedativas positivas.
INS - Prâtica (BAS2) Alunos indicado pelo professor vai demonstrando diferentes habilidades que devem ser reproduzidas pelos colegas;

Professor conduz a actividade do aluno, solicitando vartagâo das habilidades;
Assume uma intervengao positiva para reintegracao de um aluno habitualmente indisciplinado: "B!, vá lá que tu é que fazes bem esta!"

INS - Prâtica (BAS3) Alunos recolhem uma bola â medida que entram em adividade;

Professor utiliza FB avaliativo simples e prescrttivo individual

Condugao por comando (indicagoes verbais).
INS - Prâtica (BAS3) Actividade conduzida em regime de concurso

INS - Prâtica (BAS3) Intervencao sistemática. com muitas interrupgOes de jogo com modalidade combinada de FB (descritivo seguido de prescritivo colectivo)

INS - Prâtica (BAS3) Professor nao supervisiona este grupo.

INS - Prâtica (BAS4) Acli vidade em concurso;

Professor indta ao ritmo na actividade,

Alunos empenhados, com modificacao de tarefa no final do episodio por fadiga.
INS - Prâtica (BAS4) Professor não reage ao fado dos alunos driblarem a bola durante os perlodos de espera;

0 fado dos gnjpos de trabaiho conterem sete alunos implica que entre cada ensaio os alunos estejam algum tempo em espera;

Professor intervém com FB prescrttivo colectivo;

Professor ameaga aluna que esteva fora da tarefa repetidamente;
Utiliza FB interrogativo;

Faz acompanhamento individual de aluno com dificuldades. retirando do local da actividade.

INS - Prâtica (BAS4) Activldade individual livre de críagao de habilidades com bola em Basquetebol;
Alunos qlobalmente empenhados.

ORG - Chamada (BAS2) Realiza chamada a alunos, um a um;

Chama a atencao a alunos que cheqam atrasados para que devem chegar mais cedo.

ORG - Chamada (BAS3) Faz chamada de alunos um a um;

Alunos estao multo agitados, falam entre si

ORG - Grupos (ATL2) Professor dá indicagao aos alunos de escolham grupos, mas vai impondo algumas regras de escolha: "agora é meninas!, toda a gente tem

que escolher meninas!";

Apela â rapidez e controlo o ntmo da tarefa.

ORG -

Grupos (ATL3) Alguns alunos agnjpam-se rapidamente, outros levam mals tempo.

ORG - Gaipos (ATL4) Alunos nao conseguiram formar os grupos da aula anterior; professor tem que fazê-lo durante este perlodo.

ORG-Gnjpos(BASI) Recorre a grupos pré-formados (na aula anterior), mas tem que mlervir na formagâo porque .

Apela a rapidez na formagâo de grupos;
Controlo diredo dos alunos mais Indisdplinados.

guns alunos nao se recordam do seu grupo;

ORG - Grupos (BAS2) Utlliza grupos feitos na aula anterior e distríbui-os por quatro cestos (um por cada grupo);
Controla rapidez no desempenho da tarefa utilizando ameaga: 'nao tarda. está tudo a dar voltinhas!"

ORG - Matertal (BAS2) Solidta aluno Indisdplinado para ajuda na remogao de material pesado.

ORG - Transigâo

(ATL3)

Aluno observado nâo procede de Imediato â transigao

ORG-Transigao(ATLI) Os alunos reúnem rapidamente junto do professor, ficando a aguardar que este dê inlcio ao episodio seguinte; entretanto envolve-se em

lumas InteraccOes verbais com os colegas.

ORG - Transigao (ATL2) Turma reúne rapidamente junto do local indicado pelo professor.

ORG - Transicao (ATL2) Alunos transitam rapidamente.

ORG - Transigâo (ATL2) Troca de equipas para que aluno acidentado possa lavar a ferida

ORG - Transigâo (ATL2) Apela â rapldez na translgao

ORG - Transigâo (ATL3) Solidta rapidez na transigao

ORG - Transigao (ATL3) Colocacâo dos alunos no espago.

ORG-Transigâo(ATL4) Professor queixa-se da falta de colaboracâo dos alunos: 'eh pâl Esta malta hoje ... I"

ORG - Transicao (BAS1 ) Professor apela â rapidez na execucão da translgao

ORG-Transicâo(BASI) Apela å rapidez, estabelecendo tempo máximo como limi.e para a sua execucão 'quero menos de 30 segundos nesta transigao, vá lál",

Controlo directo dos alunos mais Indisclplinados.

ORG - Transigâo (BAS1 ) Venficagâo da preparagâo dos grupos e sua condugâo ao local de trabalho;

Professor a.ende a uma Inlerpelagao de um aluno e responde com afectividade positiva.

ORG - Translgâo (BAS2) No percurso de trans[cao para a activjdade cada aluno recolhe uma bola

ORG - Transicao (BAS2) Coloca aluno Indisdplinado á sua frente

ORG - Transigâo (BAS2) Apela â rapldez na execugâo

ORG - Transigao (BAS3) Durante este episôdio mudanga de localizagâo de matenal pesado com recurso a alunos;

Alunos genericamente empenhados;

Aluno observado recria-se com a bola, professor nao controla.

ORG - Transicao (BAS3)

ORG - Transicao (BAS3)

ORG - Transigâo (BAS3)

Duran.e este perlodo alunos vestem coletes

Professor qere. uma a um, a troca dos alunos entre grupos.

Apela â rapidez

ORG - Transigâo (BAS4)

OUT - Addente (ATL2)

Professor não reage ao fado dos alunos se deslocarem driblando as bolas;

Durante este perlodo, professor controla formacao de grupos. a partir dos que haviam sido formados nas aulas antertores.

Aluno observado cai na curva da pisla: professor desloca-se de imediato para Ihe acudir; manda para a adividade e explica a causa do

addente e forma de o evitar.

OUT-Addente(BASI)

OUT-Aqueci. (ATL1)

OUT-Aqued. (ATL1)

OUT-Aqued. (ATL2)

Um dos alunos saita e magoa-se no pé; o jogo é interrompldo; o professor deslcca-se rapidamente para junto do aluno e acompanha a sua

recuperacao.

Alunos globalmente empenhados na realizagâo da actividade;

Chamada é realizada durante este perlodo.

Actividade massiva. diriglda por comando:

Professor realiza supervisao activa. deslocamento e infervengâo sistemática, com demonstragâo,

Alunos empenhados com duas excepgOes que simplifícam tarefas;

Professor apela â coesâo da turma no desempenho da adividade: todos ao mesmo tempo. ..meninosl, vocês têm que fundonar como grupo,

são uma turma é por alguma coisal":

Professor chama duas vezes a atengâo do aluno observado porque nao estâ a realizar bem o exerclcio

Montagem do material realizada pelo professor e por um aluno dispensado.

Aula Inida-se com entrada directa para a actividade de aquecmento:

Professor nâo supervislona tarefa; alunos slmplificam ou entram fora da tarefa.

OUT-Aqued. (ATL2)

OUT-Aqueci.(ATL3)

Professor drcula pelos alunos (actividade massiva simultânea), com intervengOes sistemáticas. Utiliza demonstragao;

Utiliza muito FB positivo. prescntivo e avaliativo simples;

Dinge-se a alunos habitualmen.e indisaplmados com in.ervengOes afedivas;

Chamada é realizada durante este perlodo;

Alunos observados empenhados e sempre na tarefa.

Chamada realizada durante este perlodo, pelo professor.
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OUT-Aqued. (ATL3) . Professor ortenta aquedmento; „
.

„,n„„ . co nroe. ritivni-

• Desloca-se constantemente por entre os alunos e utiliza intervengâo sistemâtica (FB avahat,vo simples positivo e FB prescntivo).

• Usa demonstragao;
♦Alunos qenericamente empenhados.

OUT _ Aqueci. (BAS3)

OUT-Aqued.(BAS4)

OUT- Aqued. (ATL4) .Registo de presengas duranteeste perlodo, realizado por professor;

. Disposigao do material realizada a partir do aproveitamento da adividade dos alunos, durante este perlodo^

. Alunos demoram a Inidar a actividade; professor reage estranhando comportamento
da turma: "o que é que se passa hoje com vocês? ,

Duranle este episodio alunos aqrupam-se de acordo com formacOes assumidas em aulas antenores.
'ui _i giui mj 0^1 upqi i r j_; 'j _■ bvui ■-"- -■-■• ■ ■ • — ■■ ■ —

f ... .

OUT _ Aqueci. (ATL4) . Actividade massiva simultânea, professor orienta actividade por comando
com supervisâo activa (deslocamento e m prescnuvo).

• Turma pouco empenhada; professor volta a perguntar: "o que é que
se passa hoje?";

. Dois alunos chegam tarde e inidam a actividade 1 1 minutos mais tarde.

OUT - Aqueci. (BAS1 ) . Professor ortenta aquecimento com estrutura prôxima de concurso: "vamos lá
ver quem é que consegue. .

• Supervisâo sistemática com recurso a deslocamento junto dos alunos. com FB prescritivo e FB avaliativo mdividuai,

. Professor interaqe com aluno que manifesta dificuldades, acompanhando-o
na sua actividade.

OUT -

Aqueci. (BAS1 ) • Alunos muito empenhados (todos);
• Actividade de rotina em regime de concurso individual;

.Supervisao activa através de inctamento individual (sobretudo alunos com maiores difículdades) e colectivo.

OUT _

Aqueci. (BAS2) . Controla a atengâo dos alunos mais problemáticos;
• Turma genericamente empenhada; supervisao activa: deslocamento

e FB prescritivo e avaliativo frequente.
com utilizagâo de demonstragâo;

• Atende a dificuldade exposta por um aluno ajudando-o.

• Estrutura por comando com demonstragao pelo professor;

♦ Supervisao sistemâtica com deslocamento e FB.

• Professor volta admoestar o mesmo aluno que agora dá toques na bola com o pé;

» Professor concede um tempo para aquecimento individual, conduzido pelos prápnos.

OUT _ Disdplina (ATL1 ) . Professor castiga aluno observado com três voltas ao campo a coner, porque este nâo estava
a realizar bem o exercldo indicado (este aluno

já tinha sido chamado a atengâo duas vezes); aluno reage; professor chama
aluno â parte e discute com ele raztes do castigo; aluno aceita e

cumpre tres voltas de forma empenhada

OUT - Disdplina (ATL2) .Chama a atengâo aluno mais indisdplinado da tunna, mandando-o calar-se
e pedindo-lhe para reconhecer o erro (fá-lo publicamente e num

tom negativo).

OUT - Disdplina (ATL4) . Aluno esteva a dar toques durante o perlodo de informacao; professor chama aluno para iunlo de
si e ameaga-o com uma falta disciplinar.

—

OUT - Disciplina (BAS3) . Interregno de siléndo em que o professor aguarda que os alunos se calem e prestem atengão para que possa proceder a infomiagâo inidal.

OUT - Disciplina (BAS3) . Um aluno envolve-se em comportamento fora da tarefa; professor admoesta-o verbalmente. exige desculpas
e apela â sinceridade do aluno.

Notas de campo das aulas de Teresa

TAREFA UNIDADES DE REGISTO

GERAL-Alunos(ANDI) .Alunos empenhados na realizagao da actividade prescrtta pelo professor sem comportamento inapropriados, mas com dificuldades na

realizagao das mesmas adividades.

GERAL - Alunos (AND2) Alunos globalmente empenhados, mas sem entusiasmo;

Observaram-se alguns casos de comportamentos inapropriados procurando um efeito de recreagao ou graca.

GERAL - Alunos (AND3) Na primeira parte da aula. sob o controlo directo da professora, os alunos revelaram-se partidpativos, embora não entusiastas;

Os alunos dos grupos nao supervisionados envolveram-se em várias situagOes de modificagâo da tarefa, uns por recreagâo, outros por falta

de empenhamento nestes grupos verificaram-se algumas situagOes de desentendimento entre os alunos.

GERAL - Alunos (AND3) Alunos participam nas actividades da aula, sem perturbagao, mas também sem entusiasmo;

Comportamentos de modificagao da tarefa sao devidos a dificuldades dos alunos.

GERAL-Alunos(AND4) Fora da supervisao directa da professora envolveram-se em comportamentos fora da tarefa, realizando outras actividades que não as

prescrttas (fazem-no numa perspectlva recreativa);
Na adividade supervisionada, os alunos mostram-se partidpativos, rnas sem entusiasmo;

Revelam grandes dificuldades na realizagão das tarefas prescrttivas.

GERAL-Alunos(ATLI) Alunos empenhados nas tarefas, embora sem grande entusiasmo;

Não manifestam comportamento inapropriados;
Discutem bastante durante o jogo de andebol as dedsOes dos ârbitros. o que aumentou muito o tempo de espera.

GERAL - Alunos (ATL2) Revelam um comportamento empenhado, sem indisdplina;
Os desvios a tarefa sao fungao das dificuldades dos alunos.

GERAL-Alunos(ATL4) Alunos participam na aula. embora sem manifeslacao de entusiasmo.

GERAL - Contex. (AND3) Aula exteríor, espago amplo com adividade massiva e jogo,

Três locals de trabalho distan.es entre si e difldl supervisâo;
Na situagao de jogo, dois grupos nao foram acompanhados durante toda a aula.
Na situagão de jogo formal o número de intemjpgOes foi elevado.

GERAL - Contex. (AND1) Tarefas trabalhadas em regime de progressão, com situagOes que acarretaram elevados momen.os de espera por parte dos alunos;

Espago amplo, exterior, difidl para coritrolo adivo de todos os alunos.

GERAL - Contex. (AND2) Espago exterior amplo;
Aula organizada com progressOes, em que os exerclcios se vâo complexificando ao longo da aula;
Nao é contextualizado o conteúdo da aula;

Aula muito baseada na repetigao de exercldos standartizados;
Turma é disposta ao longo do campo de Andebol, o que dificulta o acompanhamento da sua actividade

Aula totalmente dedicada ao Andebol.

GERAL - Contex. (AND4) Aula exterior, ufílizando um campo de Andebol e åreas atrás da baliza;

Dois grupos realizam a adividade de jogo formal. enquanto outros dois. por detrâs da baliza. realizam exercldos de remate direcdonados;
Aula totalmente dedicada ao Andebol.

GERAL - Contex. (ATL1 )

GERAL - Contex. (ATL2)

Um grupo realiza adividades de andebol o outro transmissâo de testemunho nas estafetas. área em que a professora está focada é o

AtleUsmo.

Aula com menos oito alunos do que ê habitual;

Aula com tarefas utilizadas em anos antehores;

Aula no exterior, espago amplo e de difldl supervisionamento;
Professora mandou recolher qrupo de estafetas mas cedo que os restantes coleqas. iustificando-o pela fadiga dos alunos;
Aula integratmente conduzida por comando;
Realiza num ginásio intertor, espago confortável e facilitador da supervisâo:
Aula dedicada apenas ao AtleUsmo;

Prtmeira aula da manha.

GERAL - Contex. (ATL3) Campo exterior, amplo: difldl para supervisâo integral da turma;
Estrutura e preocupagOes de ensino IdênUcas â aula 1 .

Na área do andebol, intervengâo do árbltro. repeUda e demorada nas dedsoes, cria elevados tempos de espera
Na estafeta. o n" de grupos e as caraderlsUcas do FB Individual pôs larefa. também induziram num aumento substantivo do tempo de
espera

GERAL - Contex. (ATL4) Aula intertor. no ginásio;
Dols Upo de estrutura organlzaUva: adivldade massiva ou altemada por comando; estagoes com drculto por tarefa
Durante o drcuito, falta de acompanhamento das estagOes mais fáceis faclitou modificagâo ou nâo envolvimento n'a tarefa
Aula totalmente dedicada ao Atletismo.

880 Anexos



GERAL-Prof. (AND3)

GERAL-Prof. (AND1)

GERAL - Prof. (AND2)

Acompanhamento sistemâUco e apoio a actividade mas com repercussOes em termos do aproveitamento do tempo de prâtica (muitas

intenupgOes da actividade),
Também ao nlvel organizativo se observaram falhas que perturbaram o funcionamento da última adividade;

Mantém dima positivo na abordaqem das dificuldades dos alunos.

Muito posicionada numa zona particular do espago, prívilegiando intervengOes a distância a deslocamentos para correcgâo da actividade dos

alunos que estao para além do seu espago práximo;
Enquadrou positivamente os comportamenlos indisciplinados, inlervindo particularmente com os alunos, procurando que identificassem

razOes para os mesmos e solugoes de modificacão

Professor centra-se sobretudo na supervisao do jogo de Andebol, realizando apenas duas intervengOes junto dos restantes grupos;
No jogo, interveio de forma sistemática. muitas vezes sem direcdonar individualmente as intervengOes;

Interrompeu muitas vezes o iogo para intervencOes

GERAL - Prof. (AND3) Concentra-se sobretudo na área das estafetas, com uma supervisao sistemática através de FB prescritivo e avaliativo;
Em relagao a área do andebol, as intervengOes sao esporâdicas e focadas na organizagao;

Reage aos comportamentos de desatengao dos alunos de forma decidida, mas com um enquadramento positivo;
Coloca-se numa posigao de controlo visual da turma;
Estimula os alunos com mais dificuĩdade.

GERAL - Prof. (AND4) Professora nâo detecta ou nao reage a comportamentos inapropriados ou FT de alunos que estiveram nas áreas de trabalho que nao o jogo;
Professor concentra-se exclusivamente na situagâo de jogo;
Utiliza uma supervisao na base de indicagOes prescritivas sistemåticas. concomitantes. ou a partir da interrupcâo do jogo, o que incrementou

tempo de espera dos alunos nesta área de actividade.

GERAL - Prof. (ATL1 ) Concentrou-se sobretudo numa das áreas de aprendizagem: estafetas;
Coloca-se de forma a poder observar toda a aula;
Na área de estafetas faz IntervengOes com FB interrogativo e prescritivo aos alunos;

RelaUvamente a ârea do andebol, intervengOes sao organizativas;
As InteracgOes com os alunos a propOsito das suas dificuldades sao feitas num ambiente positivo.

GERAL - Prof. (ATL2) Professora segue abordagem analltica - em progressOes pedagogicas;
Nao contextualiza a acUvidade;

Usa um dima reladonai positivo. uUlizando formas humorlsticas de controlar as modificacOes das tarefas.

GERAL - Prof. (ATL4) Professora menos afectiva e brincalhona que o habitual

INS- Prática (AND3) Prática nâo supervisionada; alunos discutem e empurram-se;

Durante bastante tempo neste perlodo dois alunos recnam-se com a bola nao deixando os restantes Jogar (apôs intervengao anterior da

professora).

INS - Final (AND3) Professor quesUona alunos sobre o que se passou nos locais de prâtica não supervisionada, mas passa de imediato a aprecacao do jogo
que Unha supervisionado;

Realiza uma avaliagâo geral: "Os jogos hoje, Já pareceram jogos de andeboll";

Informa sobre assunto da aula segulnte.

INS - Final (AND3) Pede aos árbitros o relatôno do jogo; estes referem excessos de faltas e desorientagao dentro de campo;
Professora reladona desonenlagâo com falta de alguns alunos âs aulas;
Nao intervém sobre mais nada e manda sair.

INS - Final (AND4) Depreda a qualidade do jogo face á aula anteríor: "vocês ganharam alguma confianga e estavam com menos alengâo, fízeram muito pior.J'

(a aprecacâo é genéríca);

Apela á alengâo no jogo;

Repete apreciacâo geral;
Dâ indicagOes muito gerais sobre a adividade da prpxima aula.

INS-Final(ATL1) Pede relatôno aos árbitros;

Todos os alunos falam ao mesmo tempo. Professora manda calar com um "chiuul":

Cada árbitro apresenta a sua apreciagao geral;
Professora faz Intervengâo sobre necessidade de respeitar os árbitros; quesUona sobre se realizaram defesa individual (no inldo da aula,

nao havia referido nada sobre o assunto);

Brinca com os alunos a propásito de algumas dificuldades que observou.

INS - Final (ATL2) Informa apenas sobre tarefa de avaliagao que têm que realizar até a semana seguinte e manda sair de seguida.

INS - Infonnagâo (AND1) Complexificagâo da tarefa antenor;

Integra intervengâo do aluno sobre a maténa na informagao;
Usa modelacao com 4 alunos. mas tem que corrigir demonstragao. fâ-lo apenas com alunos que demonstram, os restantes nao ouviram.

INS - Informagao (ALT2) Professor vai demonstrando cada parte do gesto e os alunos v3o repetmdo depois realiza o desempenho integral.

INS-lnformagâo(ANDI) Professor justifica conteúdos da aula;

Descreve comportamento em pormenor e usa demonstragão;

Utiliza questionamento para verificar compreensâo do conteúdo.

INS-lnformagâo(ANDI) Complexiricacâo da tarefa anterior;

Professor recoloca alunos no espago.

Alunos atentos.

INS-lnformagâo(AND1) Mais grupos fazem a mesma adividade ao mesmo tempo;

UUIiza alunos dispensados para supervisionar a adlvidade dos colegas: "ver e tentar ajudar os colegas". mas nso predsa o conteúdo da

ajuda.

INS-lnformagâo(AND1) Professora tem necessidade de voltar a mformar junto de cada grupo sobre os objecUvos da tarefa (que não havia sido explictada) e sobre

questoes organizativas;

Informacao em pequeno grupo.

INS - Infonnagao (AND2) Vârios alunos nao focam a atencao na professora, mantendo-se a conversar entre si; professora nao reage

INS - Informagâo (AND2) Os alunos encontram-se dispostos em amalgama;

Comunicacâo verbal;

Inidalmente, alunos pouco concentrados.

INS - Informagão (AND2) Nâo contextualiza conteúdo da informagâo,

Alunos pouco atentos; professora manda calar os alunos e chama um que confinuava a falar para jun.o dela (aluno habitualmente

indisdplinado); aluno mantém graga com os colegas . que riem.

INS - Informagâo (AND2) Comunicacâo verbal;

Alunos atentos;

Simplificagâo da tarefa anterior;

Admoesta um aluno que nao pára ao sinal de atengâo e solicita evocagao da regra de conduta para aquela circunstanda.

Questiona os alunos para os conduzir â constatagao da origem da dificuldade no desempenho da tarefa anterior.

INS - Informagâo (AND2)

INS - Informagâo (AND2)

Complexifica tarefa: "esta ê para os mais habilidosos!";

Demonstra e usa modelagao.

Demonstra gesto referindo aspectos crfticos de pormenor do gesto;

Maioria dos alunos empenhados; aluno observado distrai-se com a bola.

INS - Informagâo (AND2) Professora tem que mandar parar as bolas e chamar aluno para junto de si, com quem, depois da informacão fala em particular sobre a sua

partidpagao na aula, fâ-lo em tom de abertura e diâloqo.

INS - Informagâo (AND3) Informagao confusa sobre organizagao e conteúdos da aula, misturando as actividades entre si e as acli vidadcs com a organizagao;

Escuta intervengao de um aluno sobre as regras do jogo e esdarece regras;

Alunos a.entos

INS - Informagao (AND4)

INS - Informagao (AND4)

Alouns alunos nao focam vlsualmen.e o professor, ou.ros conversam enlre si.

Os alunos mais atrasados na formagao nao estao visualmente orientados para o professor.

INS - Informagâo (ATL1 ) Informa sobre a estrutura da aula;

Alunos falam uns com os outros;

Professora tem que mandar calar várias vezes.

INS-lnfomiagâo(ATLI) Alunos conversam entre si; Professora chama várias vezes a atengao dos alunos;

Revê conhecimentos antenores sobre aspedos gerals da corrida, utilizando questionamento. mas sem dmgir individualmente as perguntas,

reconhecendo as resposta positivas dos alunos e corriglndo as erradas.
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INS-lnformagâo(ATLI)

INS-lnformagao(ATLI)

INS -

Informagao (ATL2)

INS -

Informagao (ATL3)

INS -

Informagao (ATL4)

INS -

Infonmagao (ATL4)

-Alu^ænterslm entre si; professora tem que chamar a atengâo vârias vezes. enquadrando sernprei o comportamento dos alunos de forma

positiva com recurso â graga: "estamos no crco?. da práxima vez avisa oue
é para nOs comprarmos bilhete

. Complexificagao da tarefa anterior, mantendo a estrutura organizativa.

INS - Informagâo (ATL2) • Informagâo em pequeno grupo.

• Um grupo joga andebol. outro atletismo (adividade pnncipal da aula supervisionada
directamente pelo professor);

. Inicialmente. professor coloca-se de costas para o grupo de alunos do andebol,
mas depois comge, colocando-as sob seu campo vsual,

• Refere-se ao objectivos do trabalho nas estafetas;

• Tem intervengoes simpáticas para com os alunos (ambiente positivo);
. Realiza perguntas de revisao sobre o assunto informado; quando os alunos respondem

mal. bnnca e comge a resposta num clima positivo.

INS -

Informagâo (ATL2) • Usa modelagâo com insucesso, tem que ser a prôpria a demonstrar:

• Alunos atentos

• Usa demonstragâo pela prôpria, acompanhando com um nlvel verbal de especificagâo elevado;

■ Professora escuta e responde a interpelagâo de aluno.

INS -

Informagâo (ATL2) . Professora tem que ajustar posicdo dos aiunos;

. Professora vai demonstrando cada parte do gesto e alunos vâo repetindo

. ImpOe regras de seguranga na utilizagao das bolas

INS -

Informagao (ATL2)

'

. Enquanto observam a demonstracao da professora. alunos vao tentando imitar a realizacão da tarefa. revelando atengao â informagâo;

INS _ Informagâo (ATL3) • Comunicagao vert)al;
. Alunos atentos.

.

• Professora tem que chamar a tengâo vártas vezes dos grupos que estao em espera;

• Volta a informar sobre o conteúdo da actividade;

. Adverte para o ritmo da actividade.

. Na continuagâo dos exercícios anteriores, introduz progressâo para salto em altura;

■ Nâo contextualiza a adividade;
. N3o faz contextualizagao da actividade;

INS -

Informagâo (ATL4) • Complexificagâo da tarefa anterior, mas com uma significativa alteragao das condigoes de prâtica;

. Professora vai explicando a tarefa e Introduzindo a alteragão das condigOes de pråtica.

INS -

Informagâo (ATL4) • Complexificagão do exercldo antertor;
• Alunos atentos.

INS -

Informagâo (ATL4) • Demonstra Integralmente os exercldos duas vezes em cada uma das estagOes;
• Usa também modelagâo;
»Alunos concentrados na Informacao.

INS - PrâUca (AND1 ) • Professor intervém com FB prescriUvo individual sistemáfico, concomitante;

• Alunos empenhados, exercldo com rttmo;

• AlteragOes á tarefa devem-se a dificuldades de execucao.

INS-PrâUca(ANDI) • UUIiza FB prescriUvo individual sistemâtico e FB avaliativo simples para sandonar aspedos posiUvos da prestagâo:
• FB colectivo.

___

INS - PrâUca (AND1 ) . Professora intervém com FB prescriUvo ou avaliativo com cada grupo;

• Professora acompanha todo o trajedo da progressao de um grupo: Os restantes gnjpos ficam em situagao de espera, por isso sô

acompanha um grupo de cada vez e os restantes aguardam.

INS-Prâtica(ANDI) »FB individual preschtivo e interrogativo.

INS - prâUca (AND2) • Jogo nâo supervisionado; professora concentra-se na adividade do jogo formal,

♦Alunos pouco empenhados, modificagOes da tarefa devem-se a recreagao.

INS - PrâUca (AND2) • Professora acompanha jogo com IntervengOes sistemáticas focadas nos aspectos do desempenho (FB prescritivos) e aspedos organizaUvos
e algumas intervengOes de Indtamento;
• Indta å elevagâo e manutengao do ntmo da tarefa;
• A maioria das intervengoes durante o jogo sao concomitantes com a adividade o que nao garante que os aiunos consigam integrar a

informacâo que Ihes é dirigida, acresce que, muitas vezes, esta informagâo nâo é dirigida individualmente;
. Durante este periodo as duas situagOes de joqo simulado nao usufnjem de supervisão.

INS - Prâtica (AND2) . Exercldo de aquedmento de rotina, integrando habilidades do programa de andebol.
• Professora posiciona-se de costas para uma zona de adividade da aula; em que os alunos ficam sem supervlsâo;
. Intervém com FB prescritivo individual;
• Nas costas do professor os alunos mantêm-se empenhados;
. Modifícagão da tarefa dá-se por dificuldade dos alunos;
. Professora chama â parte aluno observado para o indagar sobre razoes da conunuidade do erro que Ihe tlnha pedido para corrtgir várias
vezes; intervém, explicando as razOes da orientagâo que tinha dado ao nlvel da aprendizagem do jogo; o aluno observado corrige o erro. mas

quando se coloca fora do alcance visual do professor toma a repeU-lo (falta de empenho, com o objedivo de recreagâo);
. Durante este perlodo, aluna dispensada vai colocando o matertal para a tarefa seguinte.

INS - PrâUca (AND2) • FB prescrttivo coledivo nao direcdonado e Individualizado;
• Para os alunos com mais difículdade. professora simplifica a tarefa;
• Intervémjunto de aluno que estava a meter-se com cotegas;
» Procura manter ntmo da acUvidade: "segue!, segue!*, várias vezes.

INS - PrâUca (AND2)

INS - Prâtica (AND3)

INS - Prâtica (AND3)

INS - Prática (AND3)

INS - Prâtica (AND3)

INS - Prâtica (AND3)

INS - PrâUca (AND2) . Professora coloca-se preferendalmente ao fundo do campo, mantendo todos os alunos sob controlo visual, mas muito distante de alguns;
« Faz algumas intervengoes a distânda;
♦Alunos empenhados.

. Professor desloca-se ao longo do espago. utilizando FB prescntivo.

INS - PrâUca (AND2) • Professor acompanha alunos de forma sistemáUca, individualmente com FB prescriUvo; drcunscreve-se å zona central do campo;
• Alunos observados pouco empenhados; um deles modifica a tarefa com intengoes recreaUvas.

; Alunos discutem muito as dedsOes do ârbitro, pelo que ficam longos perlodos de tempo em espera;

INS - Prática (AND2) • Incita os alunos que manifestam dificuldade, revelando expectativas positivas;
• Chama oulro aluno que estava em comportamento inapropriado. á parte para conversar com ele sobre a sua partidpacâo na aula.

INS _ PrâUca (AND3) • Aclividade de aquecimento com habilidades doprograma deandebol;
• Faz comentárto pessoa. de elogio a uma aluna;
• Posidona-se num local fixo. sem deslocamento;
• Conversa com os alunos dispensados durante a fase Inicial. depois faz IntervengOes â distânda;
• Uma aluna magoa-se na recepgao da bola e chama-a junto de si para observar a lesâo; ironiza rom a expressao de dor da aluna

INS - PrâUca (AND3) . A modificacao da adivldade deve-se a dificuldades do aluno observado.
—

_

. Tarefa coqnitiva: alunos deddem quem vao defender e que posicâo ocupam no campo.

. Professora intervém, interrompendo a adividade para FB prescntivo.

.Modificagâo da tarefa corresponde a falta de empenhamento. aluno observado assume uma atitude passiva, nao interventora no iogo e
conversa com colegas, ou observa o jogo formal;

J y

• PrâUca nao supervisionada;

»Têm que ser os alunos a solidtar a intervengao da professora porque os rapazes nao passam a bola ás rapartgas professora intervém de
forma veemente lunto dos rapazes que nao passam a bola.

h'-'_---'_

INS - Prâtica (AND3) . Professora modifica estrutura das equipas o que condiciona um elevado tempo de esperã"
INS - Prâtica (AND3) • Jogo é arbitrado por dois alunos dispensados;

• Alguns alunos disculem muito as dedsOes do árbitro;
• Metade dos alunos "passeia-se" no jogo;
« Professor nao realiza qualquer controlo deste grupo de trabalho.
. Doze aluno realizam a acUvidade dois a dois. o que resulta em elevados tempos de espera-
. FB prescnUvo indivtdual. utilizando também o interrogativo para evocagâo da prestagao rea'lizada pelos alunos
• No FB, o professor reafimia aspectos crlUcos inidalmente referidos
. No FB Individual, vârias vezes, o professor retém-se com o aluno durante algum tempo
»0 ârbltro estâ sempre a Inlerromper o jogo, muito tempo de espera;
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»No outro grupo, professora intervém sobre atitude de depredagao de um aluno em relagâo a um colega; reage publicamente, dassificando a

atitude como inaceitável: "em momento nenhum a adividade flsica é para achincalhar os outros .0 mérito é também dos que fizeram 0 que

podiaml";
• Nos últimos momentos do perlodo, depois de mandar embora 0 grupo das estafetas (tempo ÚUI de 40 minutos), professora acompanha este

grupo, intervindo sobre aspectos organlzativos. nomeadamente com os ârbitros.

INS - Prâtica (AND4)

INS - Prâtica (AND4)

Aciividade de aquedmento com habilidades do programa de andebol;

Professora posiciona-se num extremo do campo. sem se deslocar;

Tem intervengOes esporâdicas. individuais e prescrttivas.

Professor posidona-se de fonna a observar a adividade dos alunos sem se deslocar;

Enquanto esperam, alunos falam uns com os outros;

Usa FB prescriUvo para corriqir.

INS - Prâtica (AND4) Conteúdo cognitivo;
Alunos combinem marcagOes e posigOes em campo.

INS - Pråtica (AND4) Complexificagao da tarefa
INS - Prâtica (AND4) Professora intervém com FB prescriUvo concomitante. nem sempre dingido individualmente.

INS-PrâUca(ATLI) Professora usa FB interrogativo com aluna observada

INS-Prâtica(ATLI) Professora eslá a acompanhar 0 grupo das estafetas; observa e realiza intervengOes esporâdicas focadas na organizagâo do jogo;
No grupo de estafetas, modificagOes da tarefa dos alunos é decido a dificuldades na sua realizagao;
Professor realiza intervengOes interrogativas e prescritivas focadas;
Justificando com cansago dos alunos. professor manda embora grupo das estafetas (uma aluna lamenta porque gostaria de continuar) e

passa a acompanhar gnjpo de andebol

INS - Prática (ATL2) Muitos alunos revelam dificuldades, alterando a tarefa por essa razao;
Aclividade conduzida por comando;

Nao hâ
_____

inicial â actividade, vai sendo introduzida ao longo da aula.

INS - Prâtica (ATL2) Enquadra um aluno que se sente mal e pede para uma colega dispensada 0 acompanhar para fora da aula.

INS - Prâtica (ATL2) Exercldos em progressâo;

FB geral prescriUvo visual;
Professora transmite Ideia de que a aprendizagem nao ê fâdl, têm que pensar no que estao a fazer;

Manda que duas alunas com dificuldades fagam â frente dos colegas;
Modificacoes da tarefa é funcao da difículdade dos alunos.

INS - PrâUca (ATL2) ConUnuagao do trabalho de progressâo;
Professora manda fazer a acUvidade um aluno de cada vez;

Os alunos em espera falam uns com os outros, sentam-se e professora nâo faz observacâo sobre isso,

Professora simplifica tarefa para aluno com mais dificuldade;

Acompanha com FB prescrtUvo.

INS - Prâtica (ATL2) FB prescritivo; Professora uUllza humor e analogia como forma de incentivo â adividade.

INS - Prâtica (ATL2) Professora realiza indicagSes de organizagao;
FB prescrilivo colectivo e individual;

Alunos esperam sentados e conversar, professor nao mtervém sobre isso;

Professora acompanha com FB individual aluna com mais dificuldade enquanto os restantes esperam.

INS -

prática (ATL3) Intervém sobre veloddade de alguns gnjpos a passagem pelo local onde se fixou, o comentário consta da informagâo sobre 0 tempo de

corrida e a apreciacâo simples sobre o seu valor - FB avaliaUvo simples;

Reforca posiUvamente e de forma afectiva 0 esforgo de alguns gnjpos: "ahl, grandes atietasi", fá-lo para os maís fracos;

Tem comentáno de esUmulagao e indta-os a trocarem para grupos mais râpidos;
Usa FB final colecUvo, baseando-se na diferenca de resultados entre as duas sértes.

INS - Prâtica (ATL4) Supervisâo sistemáUca da acUvidade: FB prescntivo colecUvo;

A modificagão da tarefa no aluno observado deve-se a falta de empenhamento na realizagâo da adividade;

Professor com Intervengao concomitante, vai Introduzindo elementos de complexificagao do exercldo.

INS - PråUca (ATL4) Usa modelagao para introduzir exercldo;

Actividade em regime de concurso;

Alunos empenhados;
Professor intervém prevenindo situagão de risco, a partir dai impOes regras de seguranga;

Ao longo do periodo vai complexificando 0 exercldo com pequenas indicagOes;
FB prescrttivo individual;

INS - Pråtica (ATL4) Adividade sem intervencao da professora.

INS - Pråtica (ATL4) Professor controla momento de langamento â voz de "Langal";

No par. um dos alunos faz lancamentos sucessivos e o outro ajuda reenviando a boia, trocando em seguida;

Modificagâo da tarefa corresponde a difículdade na realizagao do exercldo.

INS - PrâUca (ATL4) Durante este perlodo professora nao intervém sobre a prestagão.

INS - PrâUca (ATL4) A professora coloca-se no centro do ginásio, perdendo 0 controlo visual sobre a turma;

Durante este perfodo dedica pouco tempo a supervisão das estagOes em que estavam os alunos que se observaram;

Utiliza sobretudo FB avaliativo positivo para sandonar respostas correctas.

Concentra-se nos procedimentos organizativos de cada uma das estagOes:

Faz acompanhamento individual de alunos com mais dificuldade;

Ao receio manifesto por uma aluno. professora responde "vail", dando indicacão para inicia-se 0 ensaio

INS -Informagâo (AND3) Informagâo em pequeno grupo;

Professora tem que mandar calar os alunos;

Alunos colocam dúvidas e professora responde.

INS -PrâUca (ATL2) Alunos realizam cada ensaio ao sinal do professor;

FB descríUvo e prescritivo a turma no final de cada ensaio:

Tarefa é simples, a maioria dos alunos realiza-a sem modificagao.

INS Pråtica (ATL3)

ORG-Grupos(ANDI)

Acti vidade por estagOes

A organizagâo das estagOes implica ciuzamento dos alunos durante os seus deslocamentos, resultando em confusao e elevado tempo de

espera;

Professora situa-se junto a uma das estagOes com conirolo visual sobre a turma; as intervengôes junto das restantes estagOes é esporådica

(professora desloca-se pouco);

IntervengOes s3o sobretudo organizativas;

No controlo da estagao em que se encontra utiliza FB prescritivo.

Manda formar pares ao crttérto dos alunos.

ORG-Grupos(ANDI)

ORG-Grupos(ANDI)

ORG - Grupos (AND2)

ORG - Grupos (AND2)

ORG - Grupos (AND3)

ORG - Gnjpos (AND3)

Professor apela â rapidez de constituigão de pares para formarem duas colunas, um elemento do par em cada uma;

Alunos correspondem.

A medida que os grupos vão sendo formandos, alunos vao-se deslocando para 0 local de realizagao da tarefa - a dartficagao do espago a

ocupar nâo é dara, pelo que os grupos demoram a inidar a actividade

A medida que os alunos vao chegando a professora vai conversando com eles sobre a partidpagão em adividades desportivas de

complemento curricular;

Formagao de pares organizados em colunas para a primeira tarefa;

Alguns alunos parados, outros mui.o len.os;

Professora repe.e 4 vezes para se organizarem em pares

Professora manda formar pares e que os alunos se desloquem par um espago a sua escolha;

Generalidade dos alunos cumpre a tarefa sem alteragOes;

Aluno observado está a brtncar com a bola e perde-a, tem que ir recuperå-la. entrando FT.

Formacao de pares ao critério dos alunos.

Base Professor nomeia os alunos para constituir cada grupo com base num plano que consulta no momento

Os grupos parecem estabelecdos a partir de um cnténo de habilidade. 0 que resulta na consUtuigao de dois grupos integralmente

constituldos por rapahgas;
» A medida oue os grupos sao formados professora indica local e pnmeira tarefa de trabalho;
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ORG - Grupos (AND4)

ORG - Grupos (AND4)

ORG - Grupos (ATL 1 )

ORG-Grupos(ATLI)

ORG -

Grupos (ATL2)

ORG - Grupos (ATL3)

ORG - Grupos (ATL3)

ORG -

Grupos (ATL4)

ORG-Matehal (ATL3)

ORG-Matertal(ANDI)

ORG-Material(ANDI)

ORG - Material (AND3)

• Durante o episôdio. constata que há menos um elemento num gnjpo. procurando resolver o equillbrto dos grupos
com o mesmo número de

alunos, mas nâo consegue, perde tempo;

Responde a dúvida de um dos grupos sobre regras da actividade

Utiliza os mesmo grupos de aulas antehores, mas
tem que indicar nominalmente os elementos. porque

aluno já nâo se lembram.

Alunos vao vestindo cole.es e deslocando-se para o local da aclividade e iniciando a organizagâo do jogo.
,nprv,qinna

Alunos demoram a organizar-se para iniciar a adividade (professora eslá a controlar a organizagâo de um exerclco. nao supervsiona

restantes qnjpos em orqanizagao).

Os grupos sao formados a partir de grupos de aulas anteriores; mas os alunos nao se recordam e tem que ser professora a formar

novamente os grupos;

Durante este perlodo. professora coloca os alunos nos espagos de trabalho;

Em cada grupo pede que os alunos se orqanizem aos pares, a seu critério

Professora distribul uma a uma as bolas por cada um dos pares. procurando que as mais pequenas sejam atribuldas a alunos com mâos

mais pequenas. . ,

Formagâo de pares a critério dos alunos para actividade
de aquecimento (rotina);

Alunos demoram a formar grupos;

Professor tem que formar alguns pares

Formagao de pares para o trabalho de estafetas

Professora nomeia um a um (a partir de um plano) os alunos que constituem cada um dos quatro grupos;

Dâ de imediato infotmagao ao gnjpo que vâo para a ârea do andebol: "vao logar cinco para cmco!"

Formagao de pares pela iniciativa dos alunos

Ao mesmo tempo realizagâo transigâo;

Alunos empenhados nas tarefas

Professor dá o critério de formagâo de grupos: "pedalada dos alunos"; alunos
formam os grupos por nlveis de capacidade;

Professora coordena a sua colocacao;

Fomiagâo de pares em que o professor dá o critério: "mesmo tamanho!". a escolha é
dos alunos;

Alunos pouco empenhados; professor vai dando algumas sugestOes de pares para ultrapassar
a lentidâo com o alunos foram os grupos.

Professora menciona regras de seguranga na manipulagao das bolas medicinais;

As bolas de diferentes dimensOes sâo distribuldas em funcao dos alunos.

Distribuigao do matertal
- professor procura que o tamanho da bola seja adaptado a cada aluno;

Na pnmeira parte professor distrtbui primeiro conjunto de bolas. na segunda parte
é um aluno;

Professor apela å rapidez na distribuicão das bolas.

Professora reúne os alunos para levarem o material para a arrecadagâo;

Informa que se esqueceu de usar os pinos para divldir o espago em que os alunos trabalharam na última tarefa.

ORG - Material (AND4) Durante este perlodo professor distribul bolas pelos alunos, procurando que o seu tamanho seja adequado
aos alunos;

Alunos mantém-se na formagão sem perturbacOes, embora falem uns com os outros e brinquem com as bolas.

ORG - Material (ATL3) Professora confirma pares e material;

Chama um aluno que está sempre a falar para junto dela.

ORG - Material (ATL4) Professor chama a atengâo para as regras de uUlizagâo do material, como se fosse a primeira vez que o fizesse;

Dá indicagao de posicionamento dos alunos. apás recolherem o matertal.

ORG - Matertal (ATL4) A recolha e amjmar das bolas é realizada pelos alunos,

Disposigâo dos colchoes para o salto em altura e realizado pela professora e pelos alunos que a professora vai indicando;

Enquanto coloca o material no local, professora orienta o posidonamento dos alunos.

ORG-Transigâo(ANDI) Parte dos alunos demora a reunir junto da professora. que tem chamar insistentemente os alunos.

ORG - Transigâo (AND2) Organizagão das colunas para a tarefa seguinte;
Alunos colocam-se no local indicado rapidamente, embora se mantenham nas fílas a conversar até que todos os colegas estejam

organizados

ORG -

Transigâo (AND2) Solicita rapidez.

ORG - Transigâo (AND3) Pede rapidez;
Aluno observado aproxima-se lentamente do local de reunião, professora nao diz nada.

ORG - Transigâo (AND3) Permuta de adividade entre os grupos de trabalho;

Professora solidta rapidez:

Alunos demoram a reagir porque nao ouviram professora.

ORG _ Transigao (AND3) Reuniâo junto da professora;

Solicita os alunos para colocarem o matenal no local de recolha, durante a transigão;
Turma reage rapidamente.

ORG -

Transigâo (AND4) Reunião para fechamento da aula;

Professora pede que os alunos transportem e amjmem o matertal;

Alunos movimentam-se devagar;
Aluna observada atira a bola para longe (falta de empenhamento);
Professora ironiza demora dos alunos: "demoram mais que é para ver se ficamos aqui no intervalo?"

ORG-Transigâo(ATLI) Deslocamento até ao local de realizagão da adividade;
Alunos deslocam-se ordeira. mas lentamente.

ORG-Transigâo(ATLI) Alunos deslocam-se lentamente (por indicagao do professor), mas nao se colocam de imediato no local indicado.

ORG - Transigao (ATL1 ) Deslocamento para o espaco de trabalho,

Durante este período, professor disthbui material.

ORG-Transigâo(ATLI)

ORG - Transigao (ATL1 )

ORG - Transigâo (ATL2)

ORG - Transigâo (ATL2)

ORG - Transigao (ATL4)

ORG -

Transigâo (ATL4)

ORG - Transigâo (ATL4)

OUT-Aqued. (AND2)

OUT-Aqued.(ATLI)

OUT-Aqued. (ATL1)

OUT-Aqued. (ATL2)

0UT-Aqued.(ATL2)

Alunos movimentam-se a andar por indicagão do professor.

Reuniao Junto do professor.

Ocupacâo do espaco para os exercldos localizados de aquecimento;
Professora tem que repeUr Indicagao,

Reuniao junto do professor;
Durante este perlodo um grupo de alunos recolhe as bolas junto do local que o professor indica;
Professora intervém individualmente com aluno que no inlcio da aula se tinha sentido mal, procurando indaqar razoes para isso.
Pede reuniâo dos alunos e depois que se espalhem pelo ginâsio (pouco dara).
Troca de estagOes;
0 espago é reduzido, transicOes sao râpidas, pesar dos alunos demorarem tempo a reagir.
Reuniao junto do professor;

Instrugão por comando com demonstragao (exercldos de rotina);
Pouco especlfica nas indicagOes da prestagão.
N3o corrige a prestagao;
Alunos empenhados, com uma excepgao.

Alunos desempenham normalmente a acUvidade;
" '

Professora não supervisiona a adividade. conversa com dois alunos que nao fazem a aula sobre razOes da sua falta
Pede a uma das alunas que realize a chamada durante a adividade;
A medida que os alunos vâo chegando a professora vai dando indicagâo sobre o resultado da sua corrida em tempo'
Utrei aluna pára e pOe-se de ccooras dizendo que caiu; professora reage afectivamente com uma festa na'cabeca e manda sequir.
Contexto massivo simultâneo

Professor supervisiona com algumas correcgOes de FB prescritivo;

Pergunta aos alunos que se tinham queixado das mazelas se se sentem melhor.

Adividade conduzlda por comando com demonstragâo esporâdica;
Professora vai dando IndicagOes prescritlvas (fá-lo sempre em tom de brtncadeira)'
Alunos particpam regularmente na adividade;
Professora está posidonada na perifena do espago, parada. mas tem a turtna sob controlo vtsual
Adividade massiva. orientada por comando;
Professora vai dando indicagOes prescritivas (fá-lo sempre em tom de brincadeira)
Alunos particlpam regularmente na adividade:
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• Professora está posicionada na periferia do espago, parada, mas tem a turma sob controlo visual;
• Chama aluno que estava a conversar com outro colega para junto dela; utiliza um tom simpático para o efeito: "venha para aqui que estou

com saudades suas!".

OUT - Aqueci. (ATL3) • No inlcio a professora nflo supervisiona a actividade dos alunos; indaga sobre razûes de falta de uma aluna e fá-la com alunos sobre a sua

participacâo em actividades de complemento cumcular;
• Alunos enquanto correm, falam uns com os outros;
• Chamada é realizada durante este perlodo por uma aluna dispensada;

. ; Professora interpela alunos sobre raz&es da sua chegada â aula e aceita a sua integracao.
OUT -

Aqueci. (ATL4) *Actividade massiva simultânea;
• Controlo por comando:

• Alunos conversam entre si durante a actividade; professora aceita;
• Alunos pouco empenhados;
• Professora nâo supervisiona a actividade com FB;
• Hâ alguns aluno que param a actividade a quem a professora nâo diz nada.

OUT - Fechamento (AND2) • Professora recorda equipamento a trazer para a prôxima aula e apela â disposigao para fazer as coisas (não esclarece o quê).
OUT - Informacao sobre outras

actividades (ATL4)

• Professora informa que vai fomecer a um aluna o regulamento para uma actividade de complemento curricular, pede para turma formar

equipa mista;
• N3o diz mais nada e manda sair.

Notas de campo das aulas de Rosa

TAREFA UNIDADES DE REGISTO

GERAL-Alunos (AND2) • Estiveram pouco empenhados durante toda a aula;
• Nas situagOes de exercidos, com presenga ou ausênda da professora, envolveram em situagOes de nâo participagão ou de modificagao
substanUva das tarefas;

• Nas transigOes e no momento inidal das tarefas, revelaram desconhecer o seu conteúdo;
« Mesmo depois de admoestados, ou mesmo casUqados, os alunos conUnuaram a envolver-se em comportamentos inapropnados

GERAL-Alunos(ANDI) •Turma grande. com um número elevado de alunos frequentemente indisdplinados;
•As modificagOes das tarefas estabeleddas consutuem ensaios (muitas vezes realizados) para fadlitar a interacgao com outros colegas ou de
recusa de partidpagao na aula (falta de empenhamento);hâ um núcleo de alunos que por isso. embora empenhados. nâo conseguem ter

condigOes para um trabalho efectivo;

• Heterogeneidade dois grupos, limitou oportunidades de prâtica dos alunos mais fracos.

GERAL - Alunos (AND3) •Alunos revelam um baixo empenhamento na actividade da aula em relagao â generalidade das tarefas; a modificagao das tarefas surge em

fungao das tentativas de não realizar a acUvidade, o que aconteceu fundamentalmen.e na acUvidade nao supervisionada.
• Em situagOes compeUUvas mais simples, a maioria dos alunos revela um incremento do seu empenhamento.

GERAL-Alunos(AND4) - Alunos pouco empenhados sobretudo quando nao estao sobre a supervisao directa da professora o seu comportamento caracteríza-se por
ausêncta de realizagao da tarefa, ou pela sua modificagão para outras formas de desempenho preferídas; quando não realizam as tarefas

ficam a conversar com os colegas.

GERAL-Alunos(GINI) • Nos perlodos de informagao alunos dâo mais atengâo âs tarefas mais complexas;
• Dois grupos nao usufrulram do acompanhamento do professor durante a aula: pelo que passaram um a grande quanUdade de tempo sem

realizar a acUvidade ou simplificando-a.
»A modificacao da adividade estâ assodada a dificuldades dos alunos

GERAL - Alunos (GIN3) . Fora do controlo visual do professor a maioria dos alunos evita envolver-se ou modifica a tarefa

GERAL-Alunos(GIN4) • Alunos revelaram-se mais empenhados nesta aula que nas anteríores, apesar de terem que passar longos perlodos em espera;

• As modificagOes da tarefa ou CFT deveram-se sobretudo a dificuldades de desempenho e falta de supervisao;
• Durante os perlodos de espera os alunos estiveram sobretudo a conversar uns com os outros.

GERAL - Contex. (AND1) • Aula exterior, meio campo de Andebol, muito reduzido para a quantidade de alunos da turma (nao houve uma rentabilizagao efectiva de

recursos (1 campo de Andebol livre no espago contlguo);
• Alguns alunos chegam no momento em que se termina a informagao inicial;

«Aula com exerclclos que |ã tmham sido introduzidos em aulas antertores.

GERAL - Contex. (AND2) «Aula intertor (condigOes excepdonais de espaco e equipamentos).

GERAL - Contex. (AND3) • Aula ocupando o espago de 1 campo de Andebol com duas equipas (grupos) a disputar em jogo e zona lateral de campo em que se

ocuparam duas outras equipas enquanto esperavam.

GERAL - Contex. (AND4) • Aula exterior, realizada num espago amplo que coloca dificuldades a uma supervisao â distánca;
• Actividade de dois tipos: jogo formal e situagao de exercldo;
• Professor acompanhou sobretudo situacao de jogo.

GERAL - Contex. (GIN1) • Primeira aula da unldade de ensino;

• Espaco coberto com excepdonais condigOes de prâUca da acdvidade;

• Recursos nao foram todos rentabilizados;

GERAL - Con.ex. (GIN3) • Aula interíor com excepdonais condigOes de práUca;
• Nao realizando ou "despachando" as tarefas mais simples do percurso, os alunos acumularam durante longos periodos em situagâo de

espera na adividade mais complexa.

GERAL - Contex. (GIN4) • Professor toma medidas de seguranga com o mini-trampolim; não ocorrem situagOes de inseguranga;
• Estrutura da aula em percurso, condicionou os alunos a longos perlodos de espera e que professora se restríngisse ao acompanhamento da

estagâo mais complexa.

• Fol introduzlda. pela prímeira vez uma habilidade de nlvel de complexidade elevada que n3o foi acompanhada pelo professor;

»A duragâo dos perlodos de montagem e desmontagem do matertal ficou a dever-se a quantidade de material utilizada, bem como a uma

estratêgia de gestâo pouco dara, no sentido em que nem todos os alunos foram daramente solidtados a particpar nessa tarefa;

GERAL - Prof. (AND1 ) • Pouco pormenorizado na descrtgâo das tarefas;

• Na gestâo das tarefas de organizagâo tem dificuldade em manter o seu objedivo, tendo-se observado momento de gestâo simultánea de

matenal, grupos e transigOes;
«Durante o processo de supervisao concentrou-se muitas vezes em questoes organizativas e disciplinares.

GERAL - Prof. (AND2) • Professora nao esclareceu requisitos para o desempenho nas diferentes tarefas de aprendizagem;
• Repetiu várias vezes as condicOes de realizagao e o comportamento pretendido (a cada rotagâo)
• Esteve muito tempo a controlar a organizagao da aula

- transigces e disposigao espadal dos alunos;

• Reagiu âs IntervencOes dos alunos com um tom rlspido, irômco

GERAL - Prof. (AND3)

GERAL - Prof. (AND4)

• Professor utiliza um tom de voz alto, dingindo-se aos alunos para revelar pnncipalmenfe as suas dificuldades, quando intervém em FB;

»As IntervencOes sao muito focadas na organizagao e na disciplina.

• Revela dificuldade no controlo dos alunos durante os episôdios de organizagâo;
• Na supervisao dos episodios de msirucao, dmge-se sobretudo a aspedos organizativos e regutamentares da adividade;

• Quando intervém sobre a aprendizagem fá-lo em relacao ás dificuldades dos alunos.

• Inlerpela os alunos sobre erros sem concretizar solugoes de correcgao;

• Muitas vezes escamece sobre a aUtude dos alunos ou o seu comportamento de aprendizagem.

♦Aula termina com cerca de 53 minutos de tempo útil.

GERAL-Prof. (GIN1) • Durante a prática. a professora apoiou sobretudo um grupo de alunos que nao foram os únicos a manifestar dificuldades; quando apoiou

este grupo, perdeu 0 controlo visual dos restantes alunos;

; O apoio que dâ é especlfico e prescritivo com recurso â ajuda

GERAL - prof. (GIN2) » Falta observar
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GERAL - Prof. (GIN3)

GERAL-Prof. (GIN4)

GERAL conlex. - (GIN2)

INS-Final (GIN1)

INS - Final (AND2)

INS-Final(GIN2)

INS-Final(GIN3)

INS-Final(GIN4)

INS-lnformagâo(ANDI)

INS-lnfomiagâo(ANDI)

INS - Informagâo (AND1 )

Mantém-se toda a aula na tarefa de maior complexidade. com algumas intervengOes (esporâdicas) em relagâo âs restantes estagOes;

Reagiu de forma veemente em relagâo ao comportamento de alguns alunos.
nâo fazendo o mesmo em relagao aos mesmos comportamentos

de outros alunos' 4- ,

Focou-se sobretudo nos asoedos negativos da aprendizagem e da organizagâo dos alunos (transmite imagem e expectaUva negativa)

Concentra-se sobretudo na tarefa de maior risco flsico. contudo,
hâ mais duas tarefas de risco e de dificuldade que nao enquadrou; nessas

a

maior parte dos alunos, ou nâo fez ou modificou a tarefa;
-_.„,„„__ -„- --,,_,,.,_„

»Na tarefa que acompanhou utilizou FB prescritivo sistemâtico, mas as intervengOes junto das restantes estagOes aconteceram
com caracter

esporâdico

Aceita interpelagâo de uma aluna, mas responde-lhe de fomia rlspida;

Chama a atengâo dos alunos várias vezes;

Hâ alunos que estâo deitados; professora sô reage ao
fim de algum tempo;

Chama a atengâo para a pontualidade e rapidez nas tarefas organizativas de montagem
e desmontagem do matenal, para nao se perder

tempo de aula;

Quando interpelado por aluna sobre o comportamento da turma na aula, responde: "portaram-se um bocadmho melhor! ,

Reladona comportamento apropriado com vantagens para a aprendizagem e fala das suas repercussOes na avaliagâo;

Refere que os alunos nâo perceberam os exerclcios e nao Ihe disseram no inlcio da aula;

Queixa-se do tempo perdido nas transigOes e na explicacao dos exerclcios

Chama a tengao para a seguranga necessâna na actividade da Ginástica: "A ginástica nâo nenhuma brtncadeira e pode ser pengosa quando

hâ brtncadeira!". restnngindo a infomnagao a esta indicacao (fâ-lo num tom veemente e nâo reforca as regras de seguranga)

Um gmpo de alunos correm á apanhada no espago atrâs do professor, outros conUnuam a deslocar-se de um lado para o outro; professor

nâo reage;

Professora inicia e mferrompe a informagao duas vezes;

No meio da Informagâo conUnua a dar indicagOes sobre a disposigao do material;

Informa apenas sobre o espago de realizagao da adividade.

Aula organizada por estacOes em circuito com caracterlsticas idénticas â aula 1

Diz que viu "mais ou menos" o que os alunos conseguem fazer, mas nâo especfica;

Indica conteúdo qeral da prôxima aula e manda sair.

Chama a tengâo para a brincadeira nas estagOes que nao controlou, relacionado-a com a avaliagâo (fá-lo num tom rlspido);

Restrtnge a informagâo a esta indicacão.

Revê a situagâo da roda, focando dificuldade dos alunos, sem individualizar e com alguma ironia: "tanto medo para quê?"

Informa sobre data do leste de avaliagao

Inico de auia atrasado porque alunos chegam tarde;

Professora inida perlodo de instrugao e os alunos conUnuam a chegar (durante mais dois minutos);

Informagâo muito cenUada na organizagâo e condigOes de realizagao das tarefas (muito genérica).

Alunos estâo no local de realizacâo do exerclcio.

Professora volta a infonnar sobre as tarefas a realizar, sem espedfícar aspectos crlticos e condicOes de realizagao: "vamos fazer o passe!"

INS -

Infomnagâo (AND2) Demonstra habilidades no local da sua realizagao, de forma geral. sem referênda a aspecfos crlticos;

Usa modelagâo.

INS - Informagâo (AND3) Avisa os alunos que apenas 1 1 nao vâo ter falta de atraso;

Indaga sobre razOes do atraso e avanga brincadeira como causa do atraso; alunos respondem todos ao mesmo tempo; Professora nao

comenta mais nada e diz: "Acho que já perdemos tempo suficlente";

Alunos continuam a falar enquanto professora explica o que vâo fazer na aula professora tem de interromper (silêncio durante algum tempo)

ĩ depois manda calar um aluno; alunos mantênvse em conversagâo; professora reage com periodos de silênco; indicagoes individuais de

'esta calado" e "chiuu!"

INS - Informagao (AND4) Alunos conversam entre si enquanto professora está a dar a informagâo; professora tem que interromper e chamar a atengão e mandar

calar;

UUIiza modelacao com dois alunos.

INS-lnformagâo(GINI) Professora pergunta aos alunos razoes do atraso na chegada a aula; alunos nao respondem e professora prossegue com a informagão
sobre o conteúdo da aula;

Alunos conversam bastante entre si durante este perlodo e professora manda-os calar com "chiuu!"

Informa genertcamente sobre conteúdos e passa diredamente para o conteúdo

INS-lnformagâo(GINI) Professora manda calar alunos com "chiuu!";

Usa aluna praUcante de GinásUca para modelagao; informa sobre movimento global e n." de repetigOes;
Alunos observado conversa com colega que está atrâs da fila enquanto professora dá informagão.

INS-informagâo(GINI) Usa modelagao;
Dá indicagâo de um elemento crltico, mas nâo explica como pode ser assegurado: "pemas têm que estar esticadas!"

Alunos observado conversa com colegas e observa alunos de outros qrupos.

INS-lnformagâo(GINI) Usa modelagâo, mas tem que corrtgir a aluna uUlizada;

Chama a atengao para aspedos crlticos da prestagao.

INS-lnformagâo(GINI) Usa modelacâo, mas tem que explicar ao modelo como realizar a tarefa, faz 3 ensaios;
Alunos observados alentos â infonnagâo;

Utilizagâo sistemãtica do "chiuul" para mandar calar os alunos.

INS-lnfomnagâo(GINI) Usa modetagâo, mas tem que com'gir modelo;
Alunos atentos â infonnagao.

INS-lnformagâo(GINI)
INS -

Infonnagâo (GIN2)

INS -

Informagâo (GIN2)

INS _ Informagao (GIN3)

INS _ Informagâo (GIN4)

INS-Prâtica (AND4)

INS - Prâtica (AND 2)

Usa FB prescrttivo

Intervengao inical sobre o atraso dos alunos: indaga sobre razOes;
Chama aluno habitualmente indisdplinado para junto dela;
Durante este perlodo ainda há alunos a dispor o matehal; gere a disposigâo do material interrompendo a informagâo sobre a acUvidade da

aula;

Chama a alengâo de dois alunos mdiscplinados;

Infomiagao sobre a adividade da aula resume-se á nomeagâo da actividade: "hoje. vamos continuar a Ginástica!"

Exercldos em progressao pedagôgica;
_

Professora espedfica componentes crlUcas de cada tarefa;
Vai-se movimentando com todos os alunos. de estacao em estagão, para fazer a demonstracao.
Professora ouve proposta de aluno sobre a adividade da aula. mas nâo a aceita;
Chama vártas vezes a atengâo dos alunos; alunos conversam muito durante a informagâo;
Alude âs regras de seguranga na utilizagâo do trampolim. estabelecendo-as de forma veemente. sob ameaga de casUgo ou partidpacâo
(expedaUva negaUva);

*^

A espedfiddade da descrigâo dos aspedos crlticos das tarefas sô é assegurada na estagâo mais difldl;
N3o infomna sobre alguns aspedos organizativos que tem que recuperar posteriormente.
Usa modelagâo, espedfica elementos crlticos;
.Para castigar a aluna que demonstra e que estava a falar no momento em que a professora informava sobre o conteúdo da aula obrtga-a a
r demonstrar todas as situagOes sem a sua ajuda (Fá-lo num tom rlspido e desconfiado); durante a modelagâo tem que corrtgir a aluna
Manda os alunos calar ("chiuul ) sem especificar quem;
Para a aprendizagem da roda. no primeiro contado dos alunos com elemento, coloca um uma progressâo integral;

^ffdeX"e~s~po,emPOS
* 6SPera re'ad0nad0S" 3^^0 d3 3«m Pr0TOCada >°' ^rrportar^ntos fora da

Os comportamentos fora da tarefa sao resultado de Intengao recreaUva por parte dos alunos.
Qitl 0/^.1 H_l ÚW. ID^M.Jn. -^

Situagao de jogo reduzldo;
Alunos disUnguem-se mal, fitas de Identificagao sâo pouco vislveis;
Professor volta a esdarecer limites do espago para a realizagâo da actividade

■ Aluno observado fala com os colegas e passeia-se no campo. alheando-se do'jogo; professora nâo Intervém
■

Jogo com grandes paragens, alunos demoram a repor a bola em jogo sempre que esta sal de campo (frequente)
Aluno observado rasteira coleqa para Ihe lirar a bola; professora nao se apercebe
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• Professora intervém bastante sobre problemas organizaUvos e disdplinares da relagao entre colegas (intervengOes suscitadas por

interpelagoes que os prôpnos alunos Ihe fazem).
INS - Prâtica (AND 3) . Professora intervém sobretudo para gertr aspedos organizativos da tarefa:

• Quando utiliza FB. usa prescrtgao e Interrogagâo, utilizando tom crlUco:
"

que Upo de passe é esse?!"
• Aluno observado, fica deitado e depois sentado sem realizar a adividade; professor nâo diz nada;

.

• Professora volla a castigar aluno (que jâ havia sido castigado) com flexoes de bragos.

INS-Prática(ANDI) •Professor circunda espago;
• Muito FB avaliativo para reagir a prestagOes correctas e alguns FB's preschtivos para correcgao;
• Intervém para controlar aspectos orqanizativos da adividade dos alunos

INS - Prâtica (AND1 ) • Esteve parte deste perlodo a interagir com um aluno sobre assunto de indisciplina passado na aula antertor;

• FB prescrttivo.

INS - Prâtica (AND2) . Professora drcula pelos gnjpos;
• Intervém com FB prescritivo;

_

. Aluno observado pontapeia bola a parede sem que professora se aperceba.
INS - Prâtica (AND2) . FB descritivo orientado para a regulamentagâo da adividade: "se vocês dnblam, agarram a bola e voltam a dnblar, é falta!";

• Professora castiga um aluno com 1 0 flexOes de bragos;
• Muitos alunos pontapeiam a bola, langam ao cesto, em vez de driblar; professora nao reage.

INS - Prâtica (AND2) .Aluno observado passe este perlodo a langar a bola ao cesto ou a conversar com colegas, ou a meter-se com os colegas (intengao

recreativa);
• Duas alunas salram da sala e a professora sô deu conta quando voltaram a entrar. tendo-as interpelado sobre as razOes porque o haviam

feito.

INS - Prâtica (AND3) • Acti vidade realizada em dois espagos contlguos;
• Professora não supervisiona uma das zonas de adividade -

jogo de passes; durante o jogo de passes um dos alunos amua e os

companheiros de equipa estao durante momento a tentar convencê-lo a retomar ao jogo, enquanto o mesmo continua a decorrer; um aluno

observado passa pelos menos dois minutos encostado a parede sem que a professora dê conta;
• Intervengao da professora ê focada sobre o respeito pelas regras de jogo;
• No controlo da actividade, professora para reagir ás difículdades dos alunos, por duas vezes comenta: "a inteligência nao ê para todos,

infelizmentel".

INS - Prâtica (AND3) • Professor foca-se sobretudo no cumprimento das regras;
• O desafío colocado pelo professor para o jogo de passes é : "aquele que ganhar, depois escolhe um casUgo para o outro... mas tem que

passar primeiro por rmm!";
•Alunos observados acompanham o jogo sem Intervengao activa do mesmo;
• IntemjpcOes prolongadas do jogo. alunos demoram a retomar o jogo cada vez que este é interrompido.

INS - PrâUca (AND4) • Professor está a supervisionar a organizagâo de outros grupos de trabalho. nao lendo realizado nenhuma intervengâo em relagao a este

grupo.

INS - PrâUca (AND4) •Professor coloca-se numa posigao de observagao e faz poucas intervengOes relaUvamente ao ritmo e organizagao da adividade: "vail,

seguel";
» Professor mantém-se numa situagao em que nâo controla visualmente os restantes gnjpos.

INS - Prâtica (AND4) • Professora utiliza vârias vezes comentários depredaUvos da adividade dos alunos, nomeadamente no FB avaliativo simples e prescrttivo;
• Durante o Jogo exls.em perlodos longos de intervencâo sobre a marcagao de faltas e uUlizagao de ouiras regras de funconamento (que nao

eram o foco da aprendizagem)
_

INS - Prâtica (AND4) • Utiliza esporadicamente FB prescritivo;

• Muitas intervengOes da professora sâo de teor organizaUvo e de implementagâo de regras;
»Alunos nao reagem favoravelmente âs intervencOes corredivas do professor

INS - Prâtica (AND4) • Professora castiga alunos que estavam deitados no chao em vez de realizarem a adividade (extensOes de bragos no solo)
• Durante este perlodo, hâ apenas um pequeno momento de supervisao da adividade, com FB prescrttivo ao aluno observado.

INS - PrâUca (AND4) « Professora faz IntervengOes aspedos organizalivos, altemando com FB focado em aspedos regulamentares do jogo

INS- Prática (AND4) «Aluno observado chama a atengao da professora para o fado de que a sua dedsâo para o jogo nâo ê a correcta; professora aceita e

emenda a decisâo,

• Professora dá indicagOes de FB prescriUvo focados na aprendizagem: "olha, a defesa lá atrâs depressa!";
• Professora volta emendar uma decisao, mas porque foi a prápria que deu conta do erro;

• Professora realiza algumas correcgOes da linguagem utilizada por um aluno que persiste em usar palavrOes durante o jogo.

INS - Prâtica (AND4) • Os comportamentos fora da tarefa correspondem a modificagOes da tarefa para recreagao;
• Aluno observado repete ensaios em comportamento fora da tarefa. passando a frente dos colegas que estao em espera;

• Durante este perlodo, a bola sal para fora da rede que delimita o espago lectivo e o aluno observado sal da aula para a ir buscar sem que a

professora se aperceba; Aluno depois fíca bnncar com a rede e s6 retoma ao espago lectivo depois de algum tempo.

INS - Prâtica (AND4) ♦ Professor Intervém sobretudo sobre o htmo do jogo e tem alguns FB's prescritivos.

INS - Prâtica (AND4) • Professor nâo supervisiona esta tarefa;
«Alunos mantém-se pouco empenhados e quando realizam a tarefa fazem-no de fomia muito modificada (simplifícada).

INS- Prâtica (GIN1) .Actividade por vagas;

• Aluno observado, que é o primeiro da fila, passa de imediato para trâs da fila para observar forma de realizagao da tarefa estabeledda

("competen. bystander") e mantém-se nessa situagâo a.é ao final do episôdio (nâo realiza qualquer prestagâo). quando chega ao final de uma

leva de repeUgOes coloca-se novamen.e â frente para lludir a professora.

INS - Prâtica (GIN1 ) • Professora usa FB coledivo para corrigir erro colecUvo;

• Alunos observado, depois de insucesso num1° ensaio, deixa-se ficar para o fim da fila para nao fazer 2° ensaio;

»Apôs realizagao de duas repetigOes, alunos ficam a aguardar que professora corrija um aluno, durante uma elevada percentagem de tempo.

INS-Prâtica (GIN1) «Alunoobservadoestá parado a falar com os colegas, foradafila de espera;

• Professora nao supervlsiona este grupo desde o Inldo da aula;

«Os gnjpos voltam a ficar â espera que a professora acabe de corrigir um aluno.

INS - Prâtica (GIN1) » Professor dâ FB prescriUvo. mas nao acompanha prâtica cohsequente.

INS-Prâtica (GIN2)

—

.ProfessorainsistecomalunoobservadopararealizaraacUvidademasalunoshesita porreceio;

• Professora mantém-se na estagao mais difldl mas sem controlo das restantes estagOes; alunos mais distantes poucas vezes realizam as

larefas prescritas

INS - Prâtica (GIN2) • Professora concentra-se no acompanhamento de uma tarefa, deixando as restantes três sem controlo;

• Aluno observado é chamada á atengão pela professora por comporlamento de indisdplina; mais tarde, senta-se longe da estagao e al fica

durante algum tempo sem que a professora dê conta ou assinale o comportamento (aluno fica a conversar com colegas com quem

habitualmente se reúne durante a aula).

INS - Prâtica (GIN2) •Numa das estagOes observadas alunos delxam de fazer a ajuda; professora nao controla. apesar de controlar estacao mais difldl.

colocando-se numa posigao que Ihe permite manter o controlo visual da turma.

INS - Prática (GIN3) • Duas estagOes estao muito prôximas uma da outra; alunos tendem a distrair-se,

• Professora foca multas vezes aspedos organizativos;

• Esdarece novamente a ajuda a dar em duas estagfles. mas nâo confirma compreensao pelos alunos;

• Professora acompanha sobretudo estagao mais difldl e arriscada,

INS - Prâtica (GIN3) • Adlvidade organizada em percurso, sendo uma delas mais difldl e demorada na sua realizagâo;
• Alunos acumulam-se em situagao de espera no sal.o de plinto. com consequente quebra do rttmo da adividade (enquanto esperam alunos

conversam uns com os outros); professora interrompe várias vezes a adividade para mandar calar os alunos que se encontram em espera:

"nâo quero ninguém a falar enquanto está na fila!"

• Professora tem que Interromper para voltar a dar indicagao sobre sequênda das tarefas

• Professora vai fazendo alguns comentários não substantivos a distânaa para as restantes estagOes (esporâdico);
• Castiga aluno mandando-o repeUr a mesma tarefa até ao final da aula;

• Na estagâo em que se enconlra o FB é especlfico - prescnlivo e individual;

• Uma aluna quelxa-se dos colegas; professora pede-lhe para, no fmal Ihe dizer quem foi para resolver o assunto;

• Numa das tarefas nâo controladas pela professora, alunos deixam de fazer a ajuda prescrita; professora nao intervém;

• Há alunos que, na situagao de espera, se vao deixando ficar para trâs na fila. procurando nao realizar a adividade; professora nao controla

INS - Prâtlca (GIN4) »Orqanizacao em percurso; alunos acumulam em espera durante multo tempo na estacao mais complexa;
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INS - Prâtica (GIN4)

Professora coloca-se junto â estagâo mais complexas e faz poucas IntervengOes
substantivas para outras estagoes;

Quando os alunos realizam bem a tarefa. muitas vezes a professora nao diz nada;

Alunos que estao na ajuda nao ajudam. ou quando o fazem é com muita dificuldade;
nrnh|Pma

Aluno que Unha maniíestado receio no desempenho da roda, volta a queixar-se a professora que reage dizendo que nao há problema

nenhum que ninguém alnda caiu; •

_,.,,

Ocasionalmente professora faz mtervengOes em
FB prescritivo colectivo em relagao â estagOes mais distantes.

Os comportamentos FT dos alunos sao devidos a dificuldades na prestagâo da actividade;

O professor altera a tarefa pedida. simplificando-a, durante a adividade

ORG-Gnjpos(ANDI) Utiiiza grupos prMorrnados. que sao norneados pelo nome
do seu lider: "0 primeiro grupo vai ser o grupo do C.l ; alunos nâo correspondem,

professor tem que orientar a sua formagâo como se os tivesse a formar pela 1- vez: "tu ficas aqui, tu va.s para aquele grupo!

Alunos mterpelam a professora sobre assuntos nâo relacionados
com a tarefa a que a professora corresponde;

Alunos estao em petmanente interaccao verbal, sem focar a atencao na professora

ORG-Grupos(ANDI)

ORG - Grupos (AND2)

Durante este perlodo. uma aluna dispensada vai colocando algum material no espago e os alunos com grupos formados vâo veslindo fítas

de marcacâo'

Aluno observado desenvolve com outro um jogo de simulagâo de luta. rouba malenal â aluna dispensada que estava a dispô-lo. atirando-o

para o chao; professora nâo se apercebe.

ORG - Gmpos (AND4)

ORG-Grupos(GINI)

ORG - Matertal (AND1 )

ORG-Material(ANDI)

ORG-Material(ANDI)

ORG - Material (AND2)

ORG - Matertal (AND2)

ORG-Material(GINI)

Professora organiza equipas de trabalho para o jogo porque os alunos revelam dificuldade em se organizarem sozinhos

Professora forma grupos indicando. um a um, os elementos que devem integrar cada um de 4 grupos; alunos aceitam sem se manifestar. os

grupos em que sâo incluidos;

Na formagâo de grupos. integra como llderes os qua.ro alunos
mais indisciplinados;

Informa sobre a manutengâo dos gnjpos durante as aulas da unidade de Ginástica;

Nomeia os grupos a partir dos nomes dos llderes: "..é o grupo do.... e do..."

Orientagâo por comando;

Utiliza demonstragâo pela prápria e corriqe com FB prescritivo coledivo
^

Os grupos sao fixos, nomeados pelos seus llderes;

Os grupos vâo ocupando o local da actividade a medida que se forma;

A professora informa sobre o sentido da rotacao (actividade por estagOes); alquns alunos saem imediatamente da formagâo

Enquanto professor nao inida a adividade, alunos observados logam com a bola, atirando-a de uns para os outros.

Alunos recolhem e entregam o material å medida que saem da aula

Professora castiga aluno observado com 10 extensOes de bracos no solo porque este maltratou o material.

Durante este perlodo, a turma dispersa-se.

Professora orienta 0 trabalho de disposicâo do matertal;

Alunos sâo recrutados no momento; partidpam sem oposigão;

Professora manda calar os alunos várias vezes;

Alunos observados Interpelam professora; esta ouve e responde.

Professora distribui bolas. uma a uma por aluno;

Durante este perlodo professora tem que voltar a dar indicagOes sobre disposicao espacial dos alunos no seio de cada grupo.

Alunos transportam Incorredamente os colchOes. enrolando-se neles e professora nao intervém.

ORG-Malerial(GINI) Enquanlo a maioria dos alunos chegam a aula e reúnem junto da professora, um grupo mais reduzido de alunos coloca o material no espaco

ORG-Material(GINI) Nâo nomeia responsáveis pelo transporte do material;

Nao reage a alunos que transportam mal os colchoes;

Apela a que os alunos se despachem.

ORG - Material (GIN2) Professora recorre aos alunos que vao chegando â aula para montar o matertal.

ORG - Material (GIN3) Professora solidta alunos, sem especificar. para irem buscar o matertal;

Alguns alunos nao partidpam na adividade, ficando a brincar e a conversar; sem que a professora reaja;
Sao os alunos que decidem que material transportar;

Professora insiste com alquns alunos para que v_o buscar o material, enquanto que a outros não diz nada.

ORG - Material (GIN3) Professora interrompe controlo da transicao e termina montagem do material com um qrupo de alunos

ORG - Matertal (GIN3) Professora nao faz anúndo geral a turma. vai indicando individualmente material a arrumar; alunos mais distantes nao ouviram;

Professora não controla arnjmagâo do material;

Intervém com um aluno para o repreender e castiga-o com corrtda a volta do pavilhao

ORG - Material (GIN4) Professora vai solicitando a ajuda dos alunos á medida que estes vão chegando á auia.

Um grupo de alunos chega â aula e fica a conversar; a professora nâo diz nada, quando já se tinha chateado com outro grupo porque nâo

estava a ajudar.

ORG-Matenal (GIN4) Professor dâ indicacão individual dos alunos que devem arrumar o material

ORG -

Transigâo (AND2) Professora tem que voltar a dar indicagOes sobre senUdo da rotagao;
Professora castiqa aluno com 10 flexOes de bracos.

ORG-Transigao(ANDI) Professor coloca alunos indisdplinados a sua frente. separando-os espadalmente (perspectiva preventiva da indisdplina)

ORG - Transigao (AND1 ) Para modificar as condigoes de realizagao da tarefa.

ORG-Transig3o(AND1) Alunos deslocam-se lentamente. conversando uns com os outros.

ORG -

Transigâo (AND2) Alunos driblam pontapeiam a bola e langam ao cesto; professora nâo reage;
Professora tem que conduzir a rotagâo, embora nao tenha dado indicagOes nesse sentido.

ORG - Transicâo (AND2)

ORG -

Transigâo (AND2)

ORG - Transigao (AND3)

ORG - Transigâo (AND3)

ORG - Transigâo (AND3)

ORG - Transigâo (AND4)

ORG - Transigâo (AND4)

ORG - Transigâo (AND4)

ORG - Transigao (AND4)

ORG-Transigâo(GINI)

ORG - Transicao (GIN2)

ORG - Transigâo (GIN2)

Professora tem que repeUr indicagão de paragem de acUvidade e troca. váhas vezes e de fomna individual; maioria dos alunos mantêm-se a

rematar, a passar a bola ou sem transitar (apesar das indicagOes individuais:

Alguns alunos interpelam professor sobre local para onde se devem dirigir;
Professora tem que ortentar a organizacao dos alunos na execugão da tarefa; enquanto isso grupo do aluno observado recrta-se no espago
ledivo com uma bola, logando com o pé e rematando.

Professor nâo dá logo indicagão de quem deve recolher o material e de como fazê-lo:
S6 depois dos alunos estarem sentados em vários sltios, professor dâ indicacao sobre local de reuniao

Professor solidta rapidez;
Aluno observado arrasta pema. imilando coxear, modificando a tarefa com o objedivo de fazer graca com os colegas;

Colocagão espacal dos alunos para a actividade de aprendizagem;
A disthbuigao do matertal pelos grupos é realizada neste perlodo;
Professora intervém simultaneamente sobre a transigâo e disthbuigâo do matertal; alunos dispersam-se durante a tarefa' professora tem

dificuldade em organizá-los.

Transigâo demora mais tempo porque um aluno retém a bola consigo; professora castiga esse aluno com 20 extensOes de bragos'
Professora controla posicionamento dos alunos e formagao de grupos.

Transigâo entre as duas adividades de aquecimento;
Durante este perlodo, professora dâ também indicacOes sobre disposicao do material.

Professor tem que terminar montagem de material de que tinha incumbido aluno dispensado;
Alunos têm que ser chamados váhas vezes â atengâo; muitos mantêm-se a conversar no íocal onde estavam quando o professor i
tarefa; outros dirigem-se lentamente para iunto do professor.

Durante este perlodo professora recolhe fitas de identificagâo para passar a outro grupo e dispOes grupos no espago
Professor castiga alunos por pontapearem bola (extensOes de bragos no solo); apôs os castigos. que os alunos acatam de imediato os
comportamento mantem-se;
. Os comportamentos fora da tarefa dos alunos correspondem á lentidao na transigâo e ao facto de ficarem parados conversando uns com os
oulros. ou observando a adividade de outro grupo que continua a trabalhar.

Durante este perlodo professor recolhe o matehal com o auxllio de alguns alunos; Alunos dispersam-se muito; professor tem que repetirmsistentemente para alunos reunirem Junto de si.
c -'___-' -=m que lejjeiii

Reuniao junto do professor;
Ao mesmo tempo, professora vai dando IndicacOes para a montaqem do material: alunos estao muito dispersos
Alnnnc alnnnc oc.Sn ainH-i __, ,-..__,..-_. A -,,.1-. _•___.--. _—.

'

Alguns alunos estap ainda a chegar â aula neste momento

Apela â rapidez;

Chama o aluno observado e diz-lhe: "nâo me quero chatear mais contígor, aluno indagou: -porquê?". professora nâo respond e e diz "mexe-
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ORG -

Transigâo (GIN2) . Chama alunos indisdplinado para a sua frente;
• Alunos dispOem-se bastante afastados da professora como se procurassem fugir ao seu controlo visual; sô mais tarde a professora manda

chegar os alunos para mais perto de si.

ORG - Transicao (GIN2) . Professora orienta grupos pré-formados (em aula antenor) para locais de trabalho; alunos reagem adequadamente.
ORG - Transigao (GIN2) • Professora tem que ortentar o sentido da rotacao de alguns grupos.
ORG - Transigâo (GIN3) • Durante este perlodo professora ainda procura gerir colocagao do material;

»Alunos, sem supervisao. permanecem sentados, sem perturbar a aula.
ORG - Transigâo (GIN3) . Professora monta com aluno material que tinha ficado esquecdo.
ORG -

transigâo (GIN3) • Professora tem que chamar a atengâo vártas vezes e mandar os alunos sentarerr.se;
»Um aluno passou este perlodo a rodar no chao sem que a professora Ihe disse-se nada.

ORG -

Transigao (GIN4) »Recorre a dois alunos dispensados para fazer ajuda numa das estagOes
ORG -Transigao (GIN4) »Professor nao dâ indicacao nenhuma e fica â espera que alunos reunam junto dele

OUT - Aquec. (AND1 ) • Alunos empenhados, excepto alguns mais distantes do professor;
■ Professora conduz adividade com estratêgia por comando;
»Alunos falam muito uns com outros durante a adividade ; professora manda calar os alunos: "Chiuu!"

OUT -

aquec (AND3) »Alunos entram directamente em corrtda a partirda tarefa anterior;
• Alunos variam velocidade de comda e conversam durante este perlodo;
• Professor controla percurso da comda;
• Vai dando indicagOes de outros exerclcios;
• Dá indicagOes dos grupos durante este período;
• Grupos fixos usados em aulas anteriores;

OUT-Aqueci.(ANDI) . Periodo inicial nao supervisionado;
• Professora vai realizando condugão a partir de estratégia de comando, com demonstragao;
• Está parada no centro do clrculo;

• A maiorta dos alunos, quando passa nas suas costas, deixam de realizar a tarefa

• Quando no campo visual da professora a tarefa é modificada para mais fâcl (por falta de empenhamento); professor nao corrige essa

prestagâo,

OUT-Aqued.(AND3) •Alunosempenhados;
• Actividade em regime de competigâo;
• Professor controla aspectos organizaUvos da acti vidade; nâo comehta desempenho durante os "sprints";
• Nos exerclcios localizados o professor adua em comando, alunos dispOem-se a seu critério no espago, muitos não chegam a realizar os

exerclcios propostas pelo professor;
• Nesta fase professor chama alunos mais Indisdplinados para junto de si;
»As reacgOes a prestagao dos alunos sao disdplinares e organizativas;

OUT - Aqued. (AND4) »Transigâo entre duas acUvidades de aquedmento;
• Os alunos passam directamente da tarefa de informagao para esta;
• Professora vai introduzlndo os exercldos por "comando";
• Professora nâo supen/isiona desempenho dos alunos;
• Professora localiza-se dentro do clrculo dos alunos; alguns alunos, quando passam nas costas da professora desistem ou modificam a

tarefa;

• Durante este perlodo professora dâ indicagOes de montagem do material a aluno dispensado.

OUT -

Aqued. (AND4) • Alunos empenham-se durante a realizagao da acUvidade de "sprints" (actividade de competigâo);
• Professora dá indicacao de salda para os alunos, mas nao intervém sobre a prestagao;
»Durante este perlodo professor volta a dar IndicagOes sobre a montagem do material ,

OUT - Aqueci. (GIN1 ) • Professora controlo o ritmo da corrida;

• Vai chamando a atengão dos alunos indisdplinados;
• Introduz exercldos combinados com corrida;

• Usa demonstracâo;

• Situa-se no meio do clrculo; quando passam nas suas costas alunos deixam de realizar os exerclcios, interagem uns com os outros;

• Em relacâo a algumas modificagOes da tarefa professora procura corrigir ,
mas não acompanha prâtica subsequente; os alunos voltam a

modificar a tarefa.

OUT- Aqueci (GIN1) • Actividade massiva simultânea (comando);
• Protessor está colocado em frente dos alunos;

• Coloca um aluno, habitualmente indisciplinado a sua frente;

• Alunos realizam normalmente os exerclcios, sem perturbagâo;
• Professor realiza correcgOes prescriUvas individuais;

• Num periodo pequena, em que a professora não controlava visualmente a turma, dois alunos envolvem-se em modificagOes substantivas da

tarefa.

OUT -

Aqueci. (GIN2) .Actividade massiva simultânea,

• Mesmas tarefas da aula antenor ;

• Professora coloca-se no centro do clrculo;

• Muitos alunos, quando passam nas suas costas deixam de realizar a adividade;

• Ameaga aluno Indisclplinado. "já estou na ficar farta da tua brincadeira!".

OUT - Aqued. (GIN2) • Estrutura massiva simultânea por comando;

• Muitas vezes nao usa demonstragao -exercldos de roUna;

• Dois alunos realizam alteragOes sistemáticas das tarefas. simplificando-as (são alunos que já tinham sido chamados a atengao

anteriormente); professora nâo reage;
• Outros alunos sô realizam as repeUgOes inidais da adividade, parando depois; tambêm nâo sâo chamados â atengao;

•Alunos indisdplinados tendem a juntar-se em qrupo, ou a comunicar entre eles durante a adividade.

OUT-Aqued. (GIN4) «Adividade por comando com demonstragâo;

• Alunos revelam empenhamento;
• Controla os alunos que manifestam comportamentos inaprophados. de forma pública e sem se referir ao comportamento.

OUT-Aqued. (GIN4) • Alunos demoram tempo a Inidar a acUvidade;

• Professora aceita intervengao de aluno manifestando receio em reiagâo ao desempenho na roda; "despacha-o", dizendo: "isso nao tem

problema nenhuml";
• Alunos nâo respeitam ordem na fila e passam por cima dos colchoes; professora n3o reage;

• Controla o comportamento inaproprtado de um aluno ameagando-o com castigo flsico: "queres passar a aula toda a correr?

.Controla desempenho dos alunos através de FB prescritivo individual
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Anexo 1.17 - CÁLCULO DA FIDELIDADE INTRA-CODIFICADOR

índices de Concordância Intra-codificador

(Concordância categoria a categoria)

Questão 2 (razôes atribuídas á situacao)

Acordos Desacordos Acordo em %

Alunos Aptidão 1 0 100

Alunos Empenhamento 6 1 85,7

Alunos MotivaQão 2 0 100

Contexto Actividade 0 0 100

Contexto Condicôes Físicas 0 0 100

Contexto Turma 1 0 100

Prof. Disciplina 1 0 100

Prof. Clima Relacional 3 0 100

Prof. Instrugão 16 2 87,5

Prof. Organizagão 7 0 100

Questão 3 (implicacôes da situagão para a eficácia do ensino)

Acordos Desacordos Acordo em %

Aprendizagem Activa/Consciente 6 1 83,3

Aprendizagem em Geral 2 0 100

Cooperagão 0 0 100

Dificulta 18 2 88,9

Facilita 14 2 85,7

Motivacão 7 1 85,7

Não Condiciona 0 0 100

Qualidade da Prática 9 2 77,8
Quantidade de Prática 6 1 83,3

Questão 4 (frequência das situacôes)

Acordos Desacordos Acordo em %

Específicas 13 3 76,9

Frequente ou Muito Frequente 19 1 94,7
Nada ou Pouco Frequente 4 0 100

Não Sabe/Não Responde 0 0 100

Sem Referência 10 2 80

Questão 5 (circunstâncias de ocorrência)

Acordos Desacordos Acordo em %
Circunstâncias Alunos 18 1 94,4
Circunstâncias Envolvimento 5 1 80
Circunstâncias Matéria e Conteúdos 11 1 90,9
Circunstâncias Professor 20 1 95
Geral 1 0 100
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Questão 6 (modos de intervengão utilizados pelos professor nas situacôes)

Acordos Desacordos Acordo em %

Procedimento Clima 4 1 75

Procedimento Disciplina 7 2 71,4
Procedimento Instrugão 18 2 88,9
Procedimento Organizacão 13 2 84,6

Princípio Organizagão 0 0 100

Princípio Clima 7 0 100

Princípio Disciplina 7 0 100

Princípio Instrucão 8 1 75

Procedimento Unico 24 3 87,5

Procedimentos em Altemativa 20 3 85

Não Relacionado 9 2 77,8

Relacionado 56 2 96,4

Questão 8 (apreciacão dos resultados dos modos de intervencão utilizados pelos

professor nas situacôes)

Acordos Desacordos Acordo em %

Clima 8 1 87.5

Disciplina 4 0 100

Instrugão 10 2 80

Organizagão 5 1 80

Negativo 4 0 100

Positivo 27 0 100

Relativo 0 0 100

Dúvida 1 0 100
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Anexo 1.18 - ENTREVISTA SOBRE PERCEPQÃO ACERCA DO PROCESSO DE

ENSINO DA EDUCAQÃO FÍSICA : GUIÃO

Guião da Entrevista

1. Qual deve ser o contributo da disciplina de Educagão Física para a Formacão

Escolar dos alunos?

2. Quais são os principais factores que concorrem para que esse contributo possa vir

a ser uma realidade?

3. Qual é o papel que os professores podem desempenhar na realizagão desse

contributo?

4. Quais são as principais características que um professor deverá possuir para um

desempenho eficaz desse papel?

5. Quando é que considera que um aluno teve bons resultados em Educagão Física?

6. Quais são as características de participacão dos alunos nas aulas que contribuem

para que estes possam vir a obter bons resultados em Educacão Física?

7. Quando observa um colega a leccionar uma aula de Educagão Física quais são os

aspectos da sua intervengão que mais valoriza?

8. Relativamente å disciplina na aula quais são as principais características que

permitem diferenciar um bom de um mau professor?

9. Na organizacão da aula, quais são as principais características que permitem

diferenciar um bom de um mau professor?

10. Na instrucão (apresentagão e acompanhamento da actividade de aprendizagem

dos alunos), quais são as principais características que permitem diferenciar um

bom de um mau professor?

11. Em termos da promogão de um clima relacional positivo na aula, quais são as

principais características que permitem diferenciar um bom de um mau professor?
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Anexo 1.19 - ENTREVISTA DE CONTEXTUALIZAQÃO: GUIÃO

Guião da Entrevista

1. Quais são os factores da sua experiência, anterior e actual, que mais condicionam o seu

pensamento e acgão sobre o ensino?

(a experiência como aluno, a formagão inicial e contínua, a experiência profissional e como

praticante)

2.1. No primeiro questionário que Ihe pedimos para responder acerca do seu sentimento
sobre a sua capacidade de ensino da Educacão Física, deu-nos o seguinte perfil de

resposta (ler os itens e dizer se foi: a) tendencialmente concordante; b) tendencialmente
discordante ou; c) igualmente concordante e discordante). Confirma esta opinião? Que

razôes fundamentam esta sua opinião?

2.2. No mesmo questionário, quando o inquirimos sobre o seu sentimento face â

Eficácia do ensino em geral, quando comparado com outros factores o seu perfil de

respostas foi... (ler os itens e dizer se foi: a) tendencialmente concordante; b)
tendencialmente discordante ou; c) igualmente concordante e discordante). Confirma esta

opinião? Que razôes fundamentam esta sua opinião?

3.1. O que é que pensa da relagão entre o trabalho do grupo disciplina para e a actividade de

ensino da EF?

3.2. Que relacão existe entre o seu trabalho de leccionagão da disciplina e o seu grupo

disciplina?

3.3. O que é que pensa da relagão entre a organizagão e funcionamento da sua escola e a sua

actividade de ensino da EF?

4.1. Porque razôes indicou esta turma como aquela a que é mais difícil ensinar EF?

4.2. Que diferengas identifica entre esta turma e a turma a que considera ser mais fácil de

ensinar EF (entre as turmas do 8° e do 9° ano)?

5.1 . Porque razôes considera mais fácil ensinar a esta turma a actividade do que

ensinar a actividade ?

5.2. Essas razôes são extensíveis ås restantes turmas do mesmo ano de escolaridade?

5.3. Que factores do seu passado (praticante, formagão, experiência profissional, aluno)

podem estar na origem dessa diferenga na dificuldade em ensinar as actividades?

6.1. Tem outras ocupagôes profissionais? Quais?

5.2. De que forma é que elas se relacionam com a sua actividade de ensino da EF?
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Anexo 1.20 - ENTREVISTA SOBRE CONHECIMENTO PEDAGÔGICO DE CONTEÚDO:

GUIÃO

Guião da Entrevista

1a parte
- ORGANIZAQÃO GERAL DA DISICPLINA

OBJECTIVOS GERAIS DA AULAS EF:

1 . Que resultados procura alcangar no presente ano lectivo com esta turma no âmbito da Ef?

CONDIQÔES DE CONSECUQÃO
2. Quais são as expectativas que tem sobre o nível de realizagão desses objectivos?

3. Quais as condigôes de funcionamento da aulas no presente ano lectivo considera serem decisivas para a

realizagão desses objectivos?

CONHECIMENTO SOBRE A TURMA:

4. Como caracteriza a sua relagão com esta turma?

5. e a relagão dos alunos entre si?

6. Como caracteriza o nível dos diferentes alunos desta turma face ã generalidade das aprendizagens que

Ihes vai solicitar?

7. Como caracteriza a atitude (motivagão e empenho) dos diferentes alunos desta turma face âs diferentes

aprendizagens que Ihes vai solicitar?

2a parte
- ORGANIZACÂO DO ENSINO DAS MODALIDADES

OBJECTIVOS ESPECÍFICOS DA MODALIDADE

1 . Porque razôes esta actividade faz parte do plano anual de EF desta turma?

2. Quais são os objectivos que pretende alcangar nesta actividade?

3. Esses objectivos são idênticos para todos os alunos? Se não em que é que se diferenciam?

4. Qual é a relagão que esses objectivos têm com os programas ofícia/nacionais de EF?

5. Quais foram os critérios em que se baseou para determinar esses objectívos?

OPQŨES METODOLÔGICAS SOBRE O ENSINO da MODALIDADE

6. Qual é o número de aulas que vai utilizar para o ensino-aprendizagem desta actividade?

7. Porquê?
8. Como é que vai distribuir a aprendizagem dos conteúdos da actividade ao longo das aulas?

9. Porquê?
10. Quais são vão ser os aspectos mais importantes (críticos) do da aprendizagem da actividade? Em que

momentos se irão verificar?

1 1 . Considera existirem alguns princípios ou regras especiais a respeitar para ensinar esta actividade?

12. Há algum grupo de alunos ou aluno para o(s) qual(ais) previu situagôes específicas de aprendizagem?
13. Se sim como prevê fazê-lo?

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E MODELOS ORGANIZATIVOS

14. Qual(is) a(s) característica(s) principais da organizagão das aulas (estrutura organizativa, grupos de

trabalho, estrutura das aulas)?
15. Que tipo de espagos e equipamentos vai utilizar? Em que medida considera que correspondem aos

recursos que consideram ideais?

1 6. Quais são as estratégias de ensino que vai privilegiar nesta actividade?

SISTEMA DE AVALIAQÃO
1 7. Vai avaliar os alunos ?

17. Em que momentos?

18. Como?



Anexo 1.21 - GRELHA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS CATEGORIAS DA

PERCEPQÃO SOBRE AS PRÁTICAS DE ENSINO (TIPOLOGIA DAS

SITUAQÔES CRÍTICAS, INDICADORES DE AUTO-EFICÁCIA

ESPECÍFICA E INDICADORES DA ECOLOGIA DA AULA

(OBSERVAQÃO)

Dimensão Clima Relacional

Dimensão Indicadores de Observacão Indicadores de AE específica Categorias de EEM

Clima: relagão

aluno/matéria

Na apresentagão das actividades de

apz refere a sua utilidade para os

alunos

9. Apresentar a matéria garantindo que

os alunos atribuem significado ås

propostas de aprendizagem

Significacão das Situacôes

de Aprendizagem

Organiza a aula com diferentes tipos de

actividades simultaneamente

31. Organizar a aula garantindo uma

prática motora motivadora para todos

os alunos da turma

Nos momentos de apresentagåo e

avaliagáo final solicita a opinião dos

alunos sobre a aula

41. Interagir com os alunos garantindo

que estes manifestam as suas opiniôes
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

62. Interagir com os alunos mais fracos

garantindo a sua participacão

empenhada em tarefas com indice de

complexidade elevado Construcão das

expectativas pessoais

Realga o esforco dos alunos na

actividade de apz

Realca os sucessos de apz dos alunos

Solicita os alunos a apreciarem os seus

sucessos na apz

63. Interagir de forma a garantir que os

alunos formulem expectativas

adequadas sobre a sua capacidade de

aprendizagem

Clima: relacão

alunos entre si

Solicita apreciacôes positivas dos

alunos entre si

11. Solicitar a simpatia e a amizade

entre todos os alunos
Relacão interpessoal

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda
aos colegas

45. Intervir garantindo a cooperacão
entre alunos com diferentes niveis de

capacidade nas tarefas de

aprendizagem

Relacão na aprendizagem

Clima:

Relagão

aluno/professor

Interage com os alunos a propôsito dos

sentimentos que estes revelam sobre a

aula

40. Interagir com os alunos garantindo

que sintam que eu considero as suas

opiniôes e sentimentos pessoais
relativamente á actividade na aula

Relacão interpessoalAjuda os alunos quando estes o

solicitam

54. Interagir com os alunos garantindo a

sua confianca em mim

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

55. Interagir com os alunos garantindo

que eles sintam que eu me interesso

por eles e acredito que são capazes de

aprender

Dirige-se a todos alunos utilizando o

seu nome

Ourante a aula, interage com a maioria

dos alunos da turma

Reage da mesma fonma a

comportamentos semelhantes dos

alunos

56. Interagir com os alunos garantindo

que sintam que eu os trato todos do

mesmo modo

Durante a aula, interage com os alunos

sobre assuntos pessoais

57. Interagir com os alunos garantindo

que sintam que estou atento aos seus

interesses pessoais sobre assuntos

exteriores ås aulas.

Durante a aula, expressa sentimentos

positivos acerca da dos conteúdos de

apz.

53. Intervir na aula de forma a garantir

que os alunos sintam que eu gosto do

que ensino

Imagem do ProfessorUtiliza um discurso substantivo

(descritivo) quando interage com os

alunos acerca da sua participacão na

aula

60. Interagir com os alunos garantindo

que não me vejam como um "juiz"

permanente da sua actividade
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Dimensão Disciplina

Dimensão

Disciplina:

promocão

Disciplina:
remediacão

Indicadores de ObservaQão

Explicita as regras de conduta na aula

Quando explicita as regras de conduta

na aula, solicita e comenta a opinião

dos alunos sobre as mesmas

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 um ambiente

positivo na aula

Durante a aula, realca os

comportamentos apropriados dos

alunos

Controla a participacâo na aula dos

alunos com comportamentos

inapropnados
Reforca os comportamentos

apropriados, quando ocorre um

comportamento inapropriado

Solicita os alunos a explicitarem os

comportamentos inapropriados que

assumiram e as razôes dos mesmos

Quando reage aos comportamentos

inapropnados explicita o seu prejuízo

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 actividades fisicas

como factor de punicão

Indicadores de AE específica

46 Combinar as regras de conduta

para as aulas garantindo o respeito

quer pelas opiniôes e
ideias dos alunos

quer pelas minhas

49. Intervir durante a aula garantindo

que os alunos tenham presente as

regras de conduta combinadas

47. Intervir garantindo que os alunos

respeitem as regras de conduta

combinadas

50. Intervir no controlo da disciplina da

aula garantindo um clima positivo

51. Intervir de forma a garantir que os

alunos sintam que eu reconheco que

adoptam um comportamento de acordo

com as regras de conduta combinadas

52. 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

23. Reagir quando os alunos infringem

as regras de conduta combinadas para

as aulas garantindo que sejam

verdadeiros na descricão desse

episodios e explicacão das suas causas

48. Reagir aos comportamentos

inapropriados dos alunos garantindo

que reconhecam as consequências da

adopcão desses comportamentos

61. Reagir aos comportamentos

inapropriados dos alunos garantindo

que não voltem a adoptar um

comportamento contrário ås regras de

conduta combinadas

28. Utilizar castigos que não interfiram

negativamente com o prazer ou gosto

que os alunos têm pela actividade fisica

Categorias de EEM

Antecipagão do desvio

ãs regras

Controlo do desvio ås regras

Punigão
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Dimensão Instrucão

Dimensão Indicadores de Observacão Indicadores de AE específica Categorias de EEM

Instrucão:

informaQão sobre

as actividades de

aprendizagem

Clareza da comunicacåo :

Implícita (condicôes de prática)
Parcialmente Explícita (descrigão da

tarefa e condicôes de prática)
Explícita (critério de êxito, descricâo da

tarefa e condicôes de prática)

5. Apresentar a matéria garantindo que

os alunos conhecam os seus pontos
mais importantes

Informacão
6. Apresentar a matéria garantindo que

os alunos entendam que as várias fases

da aula formam um todo

Forma de comunicacão da tarefa:

Verbal

Demonstracâo

Outros meios de visualizagão

7. Apresentar a matéria garantindo que

os alunos visualizem as situagôes de

aprendizagem a realizar

Clareza da comunicacâo

Implícita (condicôes de prática)
Parcialmente Explicita (descricão da

tarefa e condicôes de prática)

Explícita (critério de êxito, descricâo da

tarefa e condigôes de prática)
Condicôes de Prâtica

10 Apresentar a matéria garantindo

que os alunos percebam a relacão entre

a organizacão da aula e os objectivos
de aprendizagem

Responsabilizacão:

Com questionamento
Sem questionamento

8. Apresentar a matéria garantindo que

os alunos fiquem sem dúvidas sobre as

actividades a realizar na aula
Questionamento

2. Durante o período de apresentagáo
da matéria, realizar perguntas aos

alunos garantindo a sua participacão
voluntária.

Conoruênda:

Na tarefa

Fora da tarefa

1. Apresentar a matéria garantindo a

atencâo dos alunos

Controlo

Duracão dos episôdios de informacão

face aos restantes episôdios

44. Infomiar sobre as actividades a

realizar na aula garantindo a

minimizagão do tempo despendido
nestes periodos

Dimensão Indicadores e formas de Observacâo Indicadores de AE especifica Categorias de EEM

Instrucão:

avaliacão final

das actividades

de aprendizagem

Clareza da comunicacão:

Implícita (condicôes de prática)
Parcialmente Explícita (descricâo da

tarefa e condigôes de prâtica)

Explicita (critérío de êxito, descrigão da

tarefa e condicôes de prâtica)

29. Realizar a informagão final da aula

garantindo a ligagão entre o trabalho

realizado e aquele que se prevê para

as aulas seguintes
Informacão

36. Realizar a informagão final da aula

garantindo que os alunos identifiquem
os aspectos mais importantes da

actividade de aprendizagem
desenvolvida

38. Realizar a informagão final da aula

garantindo que os alunos saiam da aula

com a ideia clara dos objectivos que

eram pretendidos

39. Realizar a informacåo final da aula

garantindo que os alunos saiam com

uma ideia clara quanto aos êxitos e ás

dificuldades que manifestaram na

aprendizagem

Resoonsabilizacâo:

Com questionamento
Sem questionamento

4. Interpelar os alunos no período de

avaliacão final da aula garantindo a sua

participacão
Questionamento
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Dimensão

Instrucão:

acompanhamento

das actividades

de aprendizagem

Indicadores e formas de Observagão

Notas de Campo:

Utilizagão de alunos para ajuda na aula

Notas de Campo:

Caracteristicas gerais do FB quanto ao

objectivo

Notas de Campo:

Caracteristicas gerais do FB quanto â

direcgão

Notas de Campo:

Caracteristicas gerais do FB quanto ao

objectivo

Conqruência (apás FB):
Na tarefa

Moderadamente mais dificil

Moderadamente mais fácil

Fora da Tarefa

Notas de Campo:

Caracteristicas gerais do FB quanto ao

objectivo

Responsabilizacão:

Sem Supervisão
Em observagâo
Feedback pôs-tarefa

Classificagão

Persuasâo/coacgão

Conqruência):

Na tarefa

Moderadamente mais dificil

Moderadamente mais fácil

Fora da Tarefa

Responsabilizacão:

Sem Supervisão
Com observagão
Com Feedback

Com Avaliagão
Com Coacgão

Indicadores de AE especifica

3 Solicitar a participacâo dos alunos

garantindo que ajudam nas diferentes

actividades da aula

17. Informar os alunos sobre a forma

como realizam a actividade de

aprendizagem garantindo que

percebam o que fazem bem e o que

fazem mal

18 Informar os alunos sobre a forma

como realizam a actividade de

aprendizagem garantindo que cada um

tenha uma informagâo actualizada

sobre como estâ a aprender

19. Informar os alunos sobre as suas

dificuldades na aprendizagem fazendo-

o, individualmente ou em grupo.

consoante a quantidade de alunos com

as mesmas dificuldades

20. Informar os alunos sobre a forma

como realizam as suas acgôes de

aprendizagem de forma a que as

relacionem com os efeitos alcancados

21. Informar os alunos sobre a forma

como realizam a actividade de

aprendizagem garantindo que

percebam como devem realizar a

actividade apás terem cometido um erro

22. Intervir de forma a que, depois de

corrigidos, os alunos nåo continuem a

cometer os erros que Ihes foram

identificados

58. Interagir com os alunos garantindo

que sintam que aprendem coisas

importantes para eles

24. Questionar os alunos durante a sua

actividade de aprendizagem garantindo

que sejam capazes de identificar, por

eles prôprios, aspectos relacionados

com a mesma

25. Questionar os alunos sobre a

actividade de aprendizagem garantindo

que o maior número seja inquirido no

decurso da aula

26. Questionar os alunos durante a sua

actividade de aprendizagem garantindo

que cada um tenha o tempo necessário

para responder âs perguntas que Ihe

são colocadas

42. Intervir garantindo o controlo das

várias situagôes que ocorrem

simultaneamente numa aula

43. Intervir de forma a garantir um nível

elevado de empenhamento dos alunos

na realizagão da actividade

16. Deslocar-me e posicionar-me

garantindo o controlo da actividade de

toda a turma durante a aula

Categorias de EEM

Feedback

Questionamento

Controlo
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Dimensão Organizacão

Dimensão Indicadores e formas de Observagâo Indicadores de AE especifica Categorias de EEM

Organiragão: alunos Transicâo

Congruência (na tarefa - fora da tarefa)

15. Organizar os alunos garantindo que

as mudangas de actividade ou de

tarefas de aprendizagem sejam
realizadas rapidamente

Gestão das Rotinas

(Transigão)30 Organizar a turma garantindo uma

reunião râpida dos alunos quando
necessário

Notas de Camoo:

Pontualidade dos intervenientes

32 Intervir de forma a garantir que os

alunos cheguem á aula á hora

combinada

Gestão das Rotinas

(Início e Final da aula)

Notas de Camũo:

Atengão/Concentragão da Turma nos

momentos de Organizagâo

34. Gerir a turma garantindo a sua

atengâo para iniciar os períodos de

instrugão, reunião e mudangas de

actividade no decurso da aula

Gestão das Rotinas

(Transigão)

Formacão de Gnjũos

Protagonismo (professor -

aluno)

Congnjência (na tarefa - fora da tarefa)

35 Organizar os alunos garantindo uma

râpida formagão de grupos de trabalho Gestão das Rotinas

(Formacão de Grupos)
37. Intervir garantindo que os alunos se

sintam reconhecidos pela forma

adequada como realizam as tarefas de

organizagáo

Gestão das Rotinas

(Geral)
Notas de CamDo:

Potencial, Prevengão e Addentes

associados a Situagôes de risco

14. Intervir de forma a evitar situagôes
de risco no desempenho das tarefas de

aprendizagem pelos alunos
Gestão da organizagão da

prática de aprendizagem59. Informar os alunos sobre a maneira

como estâo a realizar os exercícios de

aprendizagem garantindo a

manutengão do ritmo da actividade

Organizagão: espagos e

equipamentos

Colocacâo e recolha do material

Protagonismo (professor - aluno)

Congruência (na tarefa - fora da tarefa)

12. Organizar a aula garantindo uma

râpida montagem ou desmontagem do

material pelos alunos
Gestão das Rotinas

(Espacos e Materiais)
13. Organizar a aula garantindo uma

correcta montagem e desmontagem de

material pelos alunos

Organizagão: tempo Notas de CamDo:

Caracteristicas da Chamada, quanto ao

momento e protagonismo

33. Intervir de forma a garantir um

registo de presengas râpido
Gestão das Rotinas

(Chamada)

Duragão dos episôdios de organizagão
face aos episôdios de prática

27. Organizar as actividades da aula

garantindo a maximizagão do tempo em

que os alunos estão em prática de

aprendizagem

Gestão da organizacão da

prática de aprendizagem

Procedimentos de Recolha 899



Anexo 1.22 - CARTA DE FORMALIZAQÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAQÃO AOS

CONSELHOS DIRECTIVOS DAS ESCOLAS ENVOLVIDAS NO ESTUDO

Marcos Soares Onofre

Assistente da Unidade de Ciências da Educagão
Faculdade de Motricidade Humana

Lisboa, 18 de Novembro de 1997

Exm° Sr. Presidente do Conselho Directivo

da Escola

Estando a realizar um trabalho de investigagão sobre o ensino da Educacão Física no 3°

ciclo de escolaridade, pelo qual sou responsável, solicitei a colaboracão do(a) colega Dr(a) ...,

docente dessa escola, o(a ) qual, depois de tomar conhecimento das condicôes de realizacão do

estudo, aceitou colaborar voluntariamente no mesmo.

A referida colaboracão implica: a) o registo audiovisual da actividade do professor e dos

alunos nas aulas que decorrerão durante o 2° período lectivo com as turmas ... do ... ano de

escolaridade; b) a realizacão de entrevistas aos professores; e c) a aplicacão de questionários

sobre a actividade de ensino aos alunos das turmas referidas turmas.

Estas actividades serão desenvolvidas por uma equipa preparada para o efeito e

constituída por mim e pelos colegas ... . Os dados recolhidos sô serão divulgados por ocasião do

relatôrio final do estudo, sendo o anonimato dos seus protagonistas sempre salvaguardado.

Neste sentido, venho solicitar a V. Exa se digne a autorizar a realizacão das referidas

recolhas de informacão na escola que dirige e a consequente entrada da referida equipa de

trabalho durante o período decorrente entre esta data e o final do ...° período lectivo.

Aproveito ainda a oportunidade para me colocar â disposicão de V. Ex.a para a

colaboracão que, nos limites da minha capacidade, possa ser julgada útil.

Agradecendo desde já a atencão dispensada, apresento os meus melhores cumprimentos

(Marcos Soares Onofre)
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Anexo 1.23 - CARTA DE INFORMAQÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAQÃO
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO

Marcos Soares Onofre

Assistente da Unidade de Ciências da Educagão
Faculdade de Motricidade Humana

Lisboa, 18 de Novembro de 1997

Exm° Sr. Encarregado de Educacão

Dirijo-me a V. Ex.a para solicitar a sua melhor atencão para o assunto que a seguir

descrevo.

A Unidade de Ciências da Educacão da Faculdade de Motricidade Humana está a realizar

um trabalho de investigacão sobre o ensino da Educacão Física no 3° ciclo de escolaridade. Este

trabalho envolve a colaboracão de várias escolas e professores de Educacão Física. A escola que

o seu educando frequenta e o seu Professor de Educacão Física contam-se entre as entidades

que aceitaram colaborar neste estudo. Esta colaboracão desenvolver-se-á com a anuência formal

do Conselho Directivo.

A referida colaboracão envolve: a) a observacão da actividade do professor e dos alunos

nas aulas que normalmente decorrerão durante o 2° período lectivo; e b) a aplicacão de

questionários sobre a actividade de ensino aos alunos.

Neste estudo não serão recolhidos quaisquer informacôes de índole pessoal ou familiar. O

anonimato dos participantes no estudo será totalmente garantido.

Assim, venho solicitar a melhor compreensão de V. Ex.a para a realizacão destas

actividades.

Aproveito ainda a oportunidade para me colocar â disposicão de V. Ex.a para qualquer

esclarecimento que possa ser julgado útil, o que poderá ser solicitado através da Professora de

Educacão Física do seu educando.

Agradecendo desde já a atencão dispensada, apresento os meus melhores cumprimentos.

O responsável pelo estudo

(Marcos Soares Onofre)
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2. RESULTADOS

Anexos 903



Anexo 2.1 - RESULTADOS DA ANÁLISE FACTORIAL PARA VALIDAQÃO DO

CONSTRUCTO DA EFICÁCIA DO PROFESSOR

Análise Factorial da

(Sem rotagão, sem indicagão

Escala de Eficácia do Professor

de factores para extraccão, 1 1 itens, n= 97)
CorrelatJon Mitrít

Questi_o42l Questio4]9 Questi_o4l5 Qucslio 4 I Que_.io4l4 Questao4l6 Questĩo 4 6 Qucslio 4 2 Quenti--- 4 4 Quegtio 4 23 Qucgtio 4 30

CoTTelaiion Qucståo 4 21 1.000

Qucsti_o4 19 ,303

Questôo 4 15 ,345

Questão4 1 ,373

Questâo4 1 . ,299

Quesl__o4 16 ,12.

Questio4 6 -.022

Questão 4 2 -.098

Questio4 4 ,060

Quertio4 23 ,063

Questio4 30 -,044

Sig. (1-Uiled) Queftio4 21

Queftic4 19 ,002

Queitio4 15 ,000

QuesLlo4 I ,000

Que«__o4 14 .002

Que_tío4 16 .117

Queatlo46 ,418

Que«tio4 2 ,180

Que«lio4.4 .2)17

Que_rt__o423 .277

Quejt4o430 ,339

,345 .(..,,.

.281 ,272 -,16_ -.024 .,101 -.187 -.069 ,01!

\,tm ,457 ,000 ,051 ./.'18 ..1.6.1 ,101 -.011

,457 I.0.K1 -,064 .127 ..290 .189 ,144 ,131

..nĸ; .,064 1,000 ,267 ,351 ,443 .111 .200

.051 ,127 ,267 1,000 ,181 ,305 ,247 ,200

,09_ -.29.1 .351 ,181 1.000 ,217 ,056 -.029

-.060 ,189 ,443 J05 .217 1 ,000 .139 ,121

,101 ,144 ,111 ,247 ,056 .139 1,01)0 .125

-.011 ,131 ,200 ,200 -.029 ,121 ,123 1,000

,000 .002 .117 ,418 .180 ,287 .277 .339

,001 ,001 ,376 .286 .426 .235 ,089 .341

,004 ,005 .057 ,410 ,172 ,039 .260 ,«5

,000 ,499 ,318 ,179 .286 ,171 .*61

,000 .275 ,116 .003 .037 .088 ,109

,499 ,275 .006 ,000 ,000 ,149 .030

.318 .116 ,006 .044 .002 ,010 .030

,179 ,003 ,000 .044 .020 .300 ,394

,_186 .037 ,000 ,002 ,020 ,096 ,129

1
l.itiiransn! -

.141

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequai

Bartlett's Test of Spheric Approx. Chi-Square

df

Sig.

,646

165,443

55

,000

Communalities Total Variance Explained

Imtial Extiaction

Questão 4.21 1,000 ,550

Questão 4.19 1,000 ,478

Questâo4.15 1,000 ,508

Questâo 4. 1 1,000 ,514

Questâo4. 14 1,000 ,653

Questâo4.16 1,000 ,646

Questâo 4.6 1,000 ,455

Questão 4.2 1,000 ,655

Questão 4.4 1,000 ,526

Questâo 4.23 1,000 ,309

Questâo 4.30 1,000 ,410

9

10

II

Initial Eigenvalues

Component Total % ofVariance
—

2

3

4

5

6

7

Cumulative

2,447

2,099

1,157

,981

.927

.767

,673

.637

,540

.431

,342

22,243

19,083

10,522

8,918

8,425

6,969

6,120

5,790

4,907

3,915

3,108

22-243

41,326

51,848

60,766

69,191

76,161

82,280

88,070

92,977

96,892

100,000

Extraction Sums ofSquared Loadings

Total % ofVariance

Cumulative

%

2,447

2,099

1,157

22.243

19,083

10,522

22,243

41,326

51,848

Extraction Method: Principal Component Anal; Extractíon Method: Piincipal Component Analysis.
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Scree Plot

Component Number

Component Matrix

Component

1 2 3

Quest_o4 14

,181 -,327

Questão 4. 1 7.627E-02 9,638E-02

Que_tão4.l9
7.067E-02 .167

Questâo4.15
-.185 ,234

Questâo4 21
.„.

Questio 4 16

-.142 .301

Questâo 4 4 -8.970E-O2 2.547E-03

Qucstlo 4.6 4.683E-02 -.182

Questĩo4 23

,166 -.304

Questão 4.2 -.326 'S>3

Questão 4.30
6.726E-02 -.508

Extraction Mcthod Principal Componcnt Analysis.

a
3 components extnctcd

Component Score Coeffícient Matrix

Component

1 2 3

Questão4.21 ,259 ,056 ,315

Questâo4.19 ,273 ,034 ,144

Questâo4.15 ,264 -,088 ,202

Questão 4. 1 ,289 ,036 ,083

Questâo4.14 ,293 ,086 -,282

QuesUo4.16 -.058 ,349 ,260

Questâo 4.6 ,019 ,309 -,158

Questão 4.2 -,133 ,212 ,512

Questão 4.4 -,037 ,343 ,002

Questâo 4.23 ,068 ,207 -,262

Questâo 4.30 ,027 ,183 -,439

Component Score Covariance Matrix

Component 1

1,000 ,000 ,000

,000 1,000 ,000

,000 ,000 1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis. Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Análise Factorial da Escala de Eficácia do Professor

(Sem rotagão, com indicagão de extraccão de 2 factores, 11 itens, n= 97)

Communalities

Initial Extraction

Questão 4.21 1,000 ,416

Questão4.19 1,000 ,450

Questão4.15 1,000 ,453

Questão 4.1 1,000 ,504

Questão4.14 1,000 ,546

Questâo4.16 1,000 ,556

Questão 4.6 1,000 ,422

Questão 4.2 1,000 ,304

Questão 4.4 1,000 ,526

Questâo 4.23 1,000 ,216

Questão4.30 1,000 ,152

Total Variance Explained

Extraction Sums of Squared

Initial Eigenva lues Loadings

%of Cumulative % of Cumulative

Component Total Variance % Total Variance %

1 2.447 22,243 22,243 2,447 22,243 22,243

2 2,099 19,083 41,326 2,099 19,083 41,326

3 1,157 10,522 51,848

4 ,981 8,918 60,766

5 ,927 8,425 69,191

6 ,767 6,969 76,161

7 ,673 6,120 82,280

8 ,637 5,790 88,070

9 ,540 4,907 92,977

10 ,431 3,915 96,892

11 .342 3.108 100.000

Extraction Method: Principal Component Analy! Extraction Method: Principal Component Analysis

Component Matrix* Component Score Coefficient Matrix

Component

1 2

Queståo4.14 ,181

Questão4.1 7.627E-02

Queståo4.19 7.067E-02

Questão4.15 -.185

Questão 4.21 .117

Questão4.16 -,142 Wc~'~ '^732 ';

Queståo4.4 -8.970E-02 _'^720/
Questão 4.6 4.683E-02 R-.^-348 ■

Questão4 2 -.326 W' *'445

Questão 4.23 ,166 ,435,

Queståo 4.30 6726^2 _K.'*«í.;384 '■■■■■

Extraction Method: Principal Component Analysis

a 2 components extracted.

Component

1 2

Questâo 4.21 .259 .056

Questão4.19 ,273 ,034

Queståo4.15 ,264 -,088

Questão4.1 ,289 .036

Questão 4.14 ,293 .086

Questâo4.16 -.058 ,349

Questão 4.6 ,019 ,309

Questão 4.2 -.133 ,212

Questão 4.4 -,037 ,343

Questão 4.23 ,068 ,207

Queståo 4.30 027 ,183

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Score Covariance Matrix

Component 1 2

1.000

,000

,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.
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Análise Factorial da Escala de Eficácia do Professor

om rotagão Varimax, com indicacão de extraccão de 2 factores, 11 itens, n= 97)

Total Variance Explained

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Rotation Sums of Squared

Loadings

Component Total

% of Cumulative

Variance % Total

% of Cumulative

Variance % Total

% of Cumulative

Variance %

1 2,447 22,243 22,243 2.447 22,243 22,243 2,446 22,235 22,235

2 2.099 19,083 41.326 2.099 19,083 41,326 2.100 19,091 41,326

3 1,157 10,522 51,848

4 ,981 8,918 60,766

5 ,927 8,425 69,191

6 ,767 6,969 76.161

7 ,673 6,120 82,280

8 ,637 5,790 88,070

9 ,540 4,907 92,977

10 ,431 3,915 96,892

11 ,342 3,108 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix9

Component

1 2

Questão4.14

PåpP_706

,181

Questão4.1 7.627E-02

Questão4.19 ..^.667 , 7.067E-02

Questâo4.15 "ÍÍIlÍÉ -.185

Questão 4.21 w^Ê^2> ,117

Questâo4.16 -.142 I

Questâo 4.4 -8.970E-02

Questão 4.6 4.683E-02

Questão 4.2 -,326

Questão 4.23 ,166

Questão 4.30 6.726E-02

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

Component Transformation Matrix

Component 1 2

,999

,051

-,051

J99

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax wfth Kaiser Normal'ization.
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Component Score Coefficlent Matrix

Component

1 2

Questao4.21 ,262 ,043

Questao4 19 .274 ,020

Questâo4.15 ,260 -,102

Quest3o4.1 ,290 ,022

Questao4.14 ,297 ,071

Questâo4.16 -,040 ,351

Questâo 4.6 ,035 ,307

Questâo 4.2 -.122 .218

Questao 4.4 -,019 ,344

Questâo 4.23 ,078 ,203

Questâo 4.30 ,037 ,181

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Component Score Covariance Matrix

Component 1 -

1,000

.000

,000

1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Análise Factorial da Escala de Eficácia do Professor

(Com rotagão Oblimin, com indicacão de extraccão de 2 factores, 1 1 itens, n= 97)

Total Vartance Explained

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Componenl Total

%of

Variance

Cumulative

%

%of

Variance

Cumulatíve

%

2,447

2.099

1,157

.981

,927

,767

,673

.637

.540

,431

,342

22,243

19,063

10,522

8,918

8,425

6.969

6.120

5.790

4.907

3.915

3,108

22,243

41.326

51,848

60.766

69,191

76,161

82,280

88,070

92.977

96,892

JOOOOO^

2.447

2,099

22.243

19,083

22,243

41,326

2.445

2.100

9

10

11

Extraction Method: Principal Component Analysis

a When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a

total variance

Pattern Matrix3

Component

1

Questão 4 14

Queståo4.1

Queståo4.19

Questâo4 15

,723

,703

,«70

,639

Queståo4.21 ,639

Questâo4.16 -,113

.137

3.304E-02

2.982E-02

-,224

7.824E-02

Queståo 4 4

Questão4.6

Questão4.2

Questâo 4 23

Questão4.30

-6.069E-02

7.288E-02

8,268E-t

-,724
'

WÊm
404

.37S

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Noimalization

a. Rotation converged in 4 rterations

Structure Matrix

Component

Questâo4.14

Quest3o4.1

Questâo 4 19

Questao 4.21

Questao4.15

,726

,709

,670

,641

,635

,152

4.779E-02

4.375E-02

9.153E-02

-.211

Quest3o4.16 -9.719E-02 I

Questao4.4 -4.562E-02 |
Questâo4.6 8.628E-02 I

Questao 4.2 -.298

Questao4.23 ,192

Quest3o4.30 9.057E-02 :::

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization

Component Correlation Matrix

Component 1 2

1

2

1,000 2,081 E-02

2,081E^2 ^I^OOO
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Nomnalization
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Component Score Coefficient Matrix

Component

1 2

Questão4.21 ,262 .045

Questáo4 19 ,274 ,023

Questâo4 15 ,259 -,099

Questáo 4 1 ,290 ,025

Questâo4 14 ,297 ,074

Questão4.16 -,037 ,351

Questâo 4.6 ,038 ,308

Questâo 4.2 -.120 ,217

Questão4 4 -.016 ,344

Questâo 4.23 ,080 ,204

Questão4.30 ,039 .182

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Nomnalization.

Component Score Covariance Matrix

Component 1 2

1,000 4.162E-02

4.162E-02 1,000

Extraction Method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization
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Anexo 2.2 - RESULTADOS DO ESTUDO DA CONSISTÊNCIA INTERNA DA ESCALA

EFICÁCIA DO PROFESSOR

Consistência Interna da Dimensão Eficácia Pessoal da Escala

Eficácia Do Professor

R E L I A B I L I T Y A N A LYSIS
- SCALE (ALPHA)

1 . QUES 4 . 1 Questão 4 . 1

2 . QUES""414 Questão 4 . 14

3 QUES""415 Questão 4.15

4 QUES""419 Questão 4 . 19

5 . OUES~!421 Questão 4 .21

Mean Std Dev Cases

1. QUES 4 .1 3,6957 1,2644 92,0

2 . QUES" 414 3, 9783 1,0161 92,0

3 . QUES" 415 4,2500 ,8972 92,0

4. QUES""419 4,4348 ,8555 92,0

5. QUES"I421 4,4457 ,8303 92,0

Correlation Hatrix

QUES 4 1 QUES_414 QUES_415 QUES 419 QUES_421
QUES 4 .1 1 ,0000

QUES "414 ,4567 1,0000

QUES""415 ,2809 ,2712 1,0000

QUES~"419 ,3268 ,3270 ,3722 1,0000

QUES^|421 ,3714 ,2982 ,3504 ,2812 1,0000

N of Cases = 92 0

N Of

Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

Scale 20 8043 11,2140 3,3487 5

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squared Alpha
if Itetn if Item Total Multiple if Item

Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

QUES 4 .1 17, 1087 6,3177 ,5188 ,2926 ,6456

QUES""414 16, 8261 7,4419 ,4942 ,2604 ,6480

QUES""415 16, 5543 8,1838 ,4335 ,2185 ,6731

QUES""419 16, 3696 8,2355 ,4575 ,2217 ,6654

QUES""421 16, 3587 8,3205 ,4602 ,2204 ,6654

Re_ iability Coefficients 5 items

Alpha = 7086 Standardized item alpha = ,7145
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Consistência Interna da dimensão Eficácia Geral do Ensino da Escala

da Eficácia do Professor

R E L I A B I L ITY ANALYSIS - SC A L E (A L P H A)

1 . QUES_4.2 Questão 4.2

2 . QUES_4.4 Questão 4.4

3 . QUES_4 . 6 Questão 4 . 6

4 . QUES_416 Questão 4.16

5. QUES_423 Questão 4.23

6. QUES_430 Questão 4.30

Mean Std Dev Cases

1 . QUES 4 . 2 3, 3684 1, 1944 95,0

2 . QUES 4 . 4 3,1053 1, 3564 95,0

3 . QUES 4 . 6 3,5053 1,2706 95,0

4 . QUES 416 3,1684 ,9747 95,0

5. QUES 42 3 4,4947 1,1287 95,0

6. QUES_4 3 0 4,7053 1,1000 95,0

Correlation Matrix

QUES 4 . 2 QUES_4 . 4 QUES_4 . 6 QUES_416 QUES_423 QUES_4 30

QUES 4.2 1,0000

QUES "4.4 ,1465 1,0000

QUES""4.6 ,1705 ,2960 1,0000

QUES""416 ,3208 ,4531 ,2828 1,0000

QUES""423 ,0843 ,1254 ,2541 ,1362 1,0000

QUES^|430 -,0298 ,1208 ,2066 ,2155 ,1444 1,0000

N of Cases = 95,0

N Of

Statisti _s for Mean Variance Std Dev Variables

Scale 22,3474 16,2929 4,0365 6

Itexn-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squared Alpha

if Item if Item Total Multiple if Item

Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

QUES 4.2 18, 9789 12,9783 ,2194 ,1246 ,5866

QUES""4.4 19,2421 11,0152 ,3818 ,2369 ,5152

QUES" 4.6 18,8421 11,1344 ,4180 , 1799 ,4978

QUES""416 19, 1789 11,9357 ,5059 ,3107 ,4787

QUES" 423 17,8526 13,0206 ,2453 ,0781 ,5741

QUES""430 17,6421 13,4025 ,2086 ,0911 ,5874

Reliability Coefficients 6 it ems

Alpha = ,5876 Standardized item alpha = ,5926
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Consistência Interna da Escala da Eficácia do Professor

R E L I A B I L I T Y A N ALYSIS - SC A L E (A L P H A)

1. QUES 4 .1 Questão 4.1

2. QUES"_414 Questão 4.14

3. QUES'"415 Questão 4.15

4 . QUES'"419 Questão 4.19

5 . QUES'"421 Questão 4.21

6 . QUES'"4 .2 Questão 4 .2

7 . QUES'"4 .4 Questão 4.4

8 . QUES'"4.6 Questão 4 . 6

9. QUES'"416 Questão 4 . 16

10 . QUES'"423 Questão 4.2 3

11 . QUES^_430 Questão 4.30

Mean Std Dev Cases

1 . QUES 4. 1 3, 6889 1
,
2777 90,0

2 . QUES" 414 3, 9778 1,0275 90,0

3 . QUES" 415 4,2444 ,9033 90,0

4 . QUES'"419 4,4222 , 8477 90,0
5. QUES" 421 4,4444 ,8361 90,0
6. QUES""4 .2 3,3889 1, 1775 90,0

1 . QUES""4.4 3,1000 1,3412 90,0
8 . QUES' 4.6 3,4778 1,2828 90,0

9. QUES""416 3,1444 ,9780 90,0
10 . QUES""42 3 4,4667 1,1338 90,0
11. QUES""430 4,6667 1, 1117 90,0

Correlation Matrix

QUES 4 .1 QUES_414 QUES_415 QUES_419 QUES_421
QUES _4.1 1,0000

QUES" 414 ,4569 1,0000

QUES~"415 ,2808 ,2723 1,0000

QUES""419 ,3301 ,3334 ,3919 1,0000

QUES""421 ,3728 ,2994 ,3455 ,3030 1,0000

QUES'"4.2 -,0979 -,2900 -,1009 -,0200 -,0976

QUES""4.4 -,0603 ,1892 -,1873 -,0771 ,0601

QUES""4.6 ,0506 ,1275 -,0243 ,0604 -,0221

QUES""4 16 ,0004 -,0639 -,1676 -,0337 ,1267

QUES""423 ,1014 , 1440 -,0688 ,1434 ,0632

QUES^"430 -,0105 , 1312 ,0149 ,0437 -,0443

QUES 4 . 2 QUES_4 . 4 QUES_4 . 6 QUES_416 QUES_42 3 QUES_30
QUES -4 -2 1,0000

QUES""4 .4 ,2170 1,0000

QUES" 4.6 , 1806 ,3050 1,0000

QUES""416 ,3507 ,4429 ,2668 1,0000

QUES""423 ,0561 ,1389 ,2467 ,1108 1,0000

QUES__430 -,0286 ,1206 ,1996 ,1998 ,1248 1,0000

N of Cases = 90
,
0

N of

Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

Scale 43,0222 27,6175 5,2552 11

Itexti -total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Squared Alpha
if Item if Item Total Multiple if Item
Deleted Deleted Correlation Correlation Deleted

QUES 4.1 39,3333 22,6966 ,2701 , 3191
, 5433

QUES" 414 39,0444 23,0991 ,3506 ,4296
, 5255

QUES" 415 38, 7778 25,6579 ,1250 ,2928
, 5735

QUES~ 419 38, 6000 24,3551 ,3040 ,2690
, 5403

QUES" 421 38,5778 24,5164 ,2901 ,2835
, 5432

QUES 4.2 39,6333 25, 5607 ,0563 ,2538
, 5963

QUES 4 .4 39,9222 22, 3197 ,2761 ,3484
, 5420

QUES 4 .6 39,5444 21,8913 ,3399 ,1941 ,5231
QUES 416 39,8778 23,6141 ,3206 ,3513 ,5336
QUES 423 38,5556 23,5980 ,2482 ,1124 ,5487
QUES 430 38,3556 24,4789 , 1730

, 1105
, 5667

Reliability Coefficients 11 items

Alpha =

, 5730 Standardized item a lpha - ,5832
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Anexo 2.3 - RESULTADOS DA ANÁLISE FACTORIAL PARA VALIDAQÃO DO

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE AS DIFICULDADES DE

INTERVENQÃO PEDAGÔGICA EM EF

Análise Factorial do Questionário de Auto- eficácia Específica do

Professor

(Sem indicacão de extraccão e rotacão, 63 itens, n= 96)
C_n-nun_liucs

KMO and Bartlett'. Test

Kaiser-Meyer-Olkín Measure ofSampling Adequacy.

Ba-tle-fs Test of Sphericity Approx. Chi-Square

df

Sig;

,667

4254,068

1953

,000

Lnĸial Eítnction

Questão 1 1,000 ,809

Questão 10 1 .000 ,726

QuestSo 11 I.OOO ,720

Questâo 12 l ,000 ,804

Questâo 13 1.000 ,707

Quest-k) 14 1.000 ,687

Queslio 15 l.rxĸ. ,760

Questío16 1,000 ,796

Questlo 17 1.000 ,765

Questlo 18 1,000 ,792

Quest_k>19 1 .000 ,738

Queståo2 1,000 ,803

Questlo20 1,000 ,842

QuesUo21 1,000 ,747

Quest_k)22 1,000 .774

Quest_k>23 1,000 .662

QuestIo24 1.000 ,836

Quest_k)25 1,000 ,772

Questk>26 1,000 ,819

QuesUk>27 1,000 ,731

QuesUo2B 1,000 .794

Quest__o29 1.000 .766

Questloĩ 1.000 ,778

QuestloSO 1,000 ,668

Quest_k>31 1,000 ,712

Questlo32 1.000 ,749

Questik>33 1,000 ,810

Quest_k)34 1,000 ,826

Que_t_o35 1,000 ,766

Quesl_k>36 1,000 ,846

QuesUk>37 1,000 .831

Quest_k>38 1.000 ,870

Questi>39 1.000 ,804

Quest_k)4 1,000 .811

Questâo40 1,000 ,808

Quest-Lo4l 1,000 .823

Quest_k>42 1,000 ,731

Quest_k>43 1,000 .775

Quest_k>44 1.000 .823

Quest_k)4S 1.000 ,681

Questâo46 1,000 .727

Quest_k)47 1,000 ,754

QuestÍo48 1.000 ,B14

Questlo49 1,000 .778

QuestloS 1,000 .727

QuesttoSO 1,000 ,638

QueslâoSI 1,000 ,779

Quest_k>52 1.000 ,645

Quest_k>S3 1,000 J57

Questlo54 ] .000 ,819

Questâo55 1.000 .791

Questâo56 1 ,000 ,760

QuesUo57 1.000 ,752

Quest_k>58 1,000 .755

QuestSo59 1,000 ,717

Questĩo6 1,000 ,788

QuestloôO 1 ,000 .752

Questioôl 1,000 ,777

Quest_k>62 1,000 ,743

Questâo63 1,000 ,810

Quesl_k>7 1.000 ,780

Quest-Lofl 1.000 .764

Questâo9 1,000 ,830

Extiaiclioc. Method: Phncipal Corr_ponent An__.ys._i
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Total Vartfuĸe Eiplaloed

tni.iaJ F.igcn.ĩ-_es Extraction Sums ofSquarcd Loadmgs

CunuLalivĩ Cuinilatirt

CofTfWoeni Total % ofVariancc % ToUl % ofVanance %

1 17,916 28,438 28,438 17.916 28,438 28,43.

2 3,375 5,358 33.795 3,375 5.358 33.795

' 2,982 4,733 38,528 2.982 4,733 38.52.

4 2,^88 4,426 42,954 2.788 4,426 42,95.

; 2,375 3,770 46,724 2.375 3,770 46,721

6 2.045 3,246 44.971 2,045 3,246 49,971

7 1,969 3.126 53.096 1 ,969 3,126 53,095

_ 1,796 2,851 55.948 1,796 2.851 55.94.

9 1,753 2,782 58.730 1,753 2,782 58,730

10 1,688 2,679 61,409 1.688 2,679 61,40)

11 1,541 2,446 63.854 1.541 2,446 63.854

12 1 ,360 2.159 66.014 1,360 2,159 66,011

13 1,305 2,071 68,085 1.305 2,071 68,08 5

14 1.243 1.972 70,057 1,243 1.972 70.057

15 1,188 1,886 71,943 1,188 1,886 71.94!

16 1 ,064 1,689 73,632 1,064 1,689 73.63 _

17 1,018 1.615 75,247 1.018 1,615 75,247

IH 1.010 1.603 76,850 1.010 1,603 76,85-1

19 ,97_ 1 .545 78.395

20 ,920 1,461 79,856

:i .794 1,261 81.117

22 ,780 1.238 82,355

23 .711 1.129 B3.484

24 ,700 1,111 84,596

25 ,644 1.022 85.618

26 ,629 ,999 86,617

27 .562 ,891 87,508

28 ,532 .844 88.352

29 .520 ,826 89,178

30 ,504 ,800 89,978

3! ,473 ,750 90,728

32 ,446 ,708 91.436

33 ,410 ,650 92,087

34 ,396 ,629 92,716

35 ,374 .594 93,310

36 ,351 ,558 93.868

37 ,321 ,510 94,378

38 ,305 ,483 94,861

39 .290 ,460 95,321

40 .280 .444 95.765

41 .239 .379 96.144

42 .232 ,368 96,512

43 ,219 .347 96,859

44 ,199 .315 97,175

45

■U,

.188

.164

,299

-260

97.473

97.734

.122 .193 98.840

,111 .177 99.017

.102 .161 99,178

8.796E-02 ,140 99,318

7.787E-02 .124 99,441

7.449E-02 ,118 99,559

6,221 E-02 9.875E-02 99,658

5.334E-02 8.466E-02 99.743

5.029E-02 7.982E-02 99,823

3.958E-02 6.283E-02 99,885

3.333E-02 5.290E-02 99,938

2.653E-02 4.211E-02 99.980

I.233E-02 L957E-02 100,000

Extracoof- Method Pnncipal Compooeot Analysis
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CompoDCQt Mitrl-

Variables 3

Questao49

Questâo 34

Questao 54

Questao47

Questio48

Questao 55

Qucstâo 5 1

Questao 50

Qucstao 58

Queståo 7

Questao 15

Questao 43

Questao6l

Questao 42

Questao 5

Questao23

Questlo35

Questao 6

Questao 52

Questao45

Questao44

Questao 17

Questao38

Questao46

Questao 14

Questao 18

Questao2l

Questao30

Qucrtao39

Questao3

Questao 63

Questlo8

Questao31

Questao 36

Questao 10

Questao 27

Questao 33

Questao 59

Questao 22

Questao 32

Quesiao 56

Questao 12

Questao 19

Questao 13

Questao 24

Questao9

Questao 20

Questao53

Questao62

Questao2

Questao 16

Questâo 25

Questao 37

Questao 4 1

Questao 40

Questao 57

Questâo29

Questao 26

Questao4

Qucstao 60

Questao 1 1

Questao I

Qucstao 28

5

-.348

-.182

,143

-.394

-.252

-.149

-.305

-.272

.702 -.211

,700 -.260

,691 ,259

,67- -.263

■Í65 .719E-02

,648 ,308

,64. ,307

,64« .922E-02

,637 ..295E-02 .635E-02

.625 -.217 ,316

.fât ..296E-02 .724E-02

.61* -.281 ,174

.600 ,142 -,305

,599 .756E-02 ,,164E-03

fi9f ,175 357E-02

$9? .867E-02 -.133

#>* -.151 ,106

ÍM -.123 .145

!<n .336E-02 -338

390 -.197 .869E-02

£*» -313 377

,5S7 .634E-02 380

3Î5 ,191 -.132

•Í.7 -333 -391

-.153 '.835E-02

300 440

,150 387

•,173 -.170

.131 .167

-.181 '330E-02

3"49 .834E-02 302

#1- -.270 :■;.:>$■
■j&i .0O8E-02

,539 .146

*535 -.367

Sii .462E-02

,5ii .403E-02

,527

■m

fiás

■&*

íjíÍÍÍ

.514

m

J49

-.249

,146

.220

-.224

-.223 .105

.147 :;| ,310

-.183 .J50E-O3

,276 -377

-.143 377E-02

.321 '.728E-02

\fí% '.05OE-O2 .S09E-03

,.£. .112 M98E-02

,4«0:J02E-02 353

im .429

.160 .977E-02

.164 300

-.112 ,195

-.165 :,604E-02

346 -,128

,310 ,112

: ,583 :,843E-03

'.#« :,736E-02

,54J -336

.XH -.144

,238 ,,198E-02

-.162 -.131

J09 363E-02

-.147 ..147E-02

-.235 '.718E-02

-,100'311E-02

,111 .943E-02

-.117 ,230

-,134 346E-02

.813E-02 399E-02

I.427E-02 :,891E-02

.302E-02 ,173

-.180 393E-02

-369 -.246

,192 ,194

,131 .915E-02

-.206 -,232

-,283 .868E-03

,108 .517E-02

.660E-02 ,178

:,081E-02 342

,198 -,119

:352E-02 ,,781E-02

.589E-02 ,169

-381 -331

,156 .799E-02

,172 ,144

Æm: -,in

.974E-03 .633E-02

,125 ,155

,125 .054E-02

.671E-02 -370

:,980E-02 301E-02

,47. -.793E-02

'343E-03 ,126

M9IE-02 -356

,111 .431E-02

-.149 .104E-02

450 -.213

;.626E-02 ||.:^
,113 .499E-02

,146 ..165E-02

-.110 ,139

-,139 -,151

'.959E-02 301E-02

-,231 -.168

-.208

.423E-02

.687E-02

.869E-02

-.187

-.199

-.162

-.115

.025E-02

-,10]

.8I9E-02

.289

.653E-02

,291

.096E-02

-.251

,323

-.177

.678E-02

,166

»4Í9

'&-
&-

m

,42<t

,.jíi

Wí;

318

;34*:

374

'&*■

.323

.121

371

,345

.253 .983E-02 .177E-02

-312

.636E-02

-335

-,172

-355:

,159

-329

.017E-02

-.135

-.242

-.156

-353

: jiii

,107

,152

-.408

,266 ..646E-02

,,758E-03 '327E-02

,101 -.177

,,021E-02 ,220

.890E-02 369

-,141 344

.840E-O2 374E-02

,«í -,145

379 '.036E-02

377 -.122

-379 307

.746E-02 .756E-02

346 || J«7

J22E^^i^_35___

3.1

-344

'.643E-02

.047E-02

-,178

-307

-364

-,140

:378E-03

■360

367E-02

.148E-02

334

.744E-02

373E-02

,150

,180

.822E-03

-,121

.OllE-03

.870E-02

,198

-.321

I318E-02

-330

,9UE-02

-337

■.748E-02

,152

,,139E-02

,195

.101

,108

310

383

,165

314E-05

,299

,113

,102

.292

,074 E-04

Æ.

J21E-02

548E-03

-353

071E-02

.323

,105

381E-02

,494E-02

,169

.685E-02

-322

-.116

.123

.274

J67E-02

.191

.219

'.023E-02

-300

-.116

.102

,141

,148

-.133

337E-02

347E-02

,361E-02

:,394E-02

377E-02

.699E-02

,419

,110

'.464E-03

.294E-02

-.112

.303

,328

-.189

,119

.153

-,105

373

355E-02

,131

,310

.718E-02

.098E-02

-380

.482E-02

.327

309
'

325

.500E-02

-.132

.127

-.120

.147E-02

.103

-.139

-,138..

-361 i.

-.284 ,

,307

Component

8 9 10

332E-02 305E-O3 '.838E-02

381 .554E-02 '.723E-03

.182E-02 .812E-02 'J34E-02

349E-02 ,118 '.604E-02

371E-02 303 ,223

-306 ,156 ,145

.085E-03 ,113 :,723E-02

-.207 .770E-02 :,931E-02

.592E-02 -,109 ,195

■342 -,116 ,118

.560E-02 -.153 .842E-02

.424E-02 .474E-02 -.104

.147E-02 .418E-03 -.117

:,310E-02 -355 -351

-.128 -339 397

M68E-03 394E-02 -,121

359 328 ,147

-343 -398 302

-322 ,108 -382

.736E-02 .747E-02 .971E-03

-315 .532E-02 312

345E-02 365E-02 ..822E-02

326 367E-02 353E-02

,.758E-02 -.127 -.150

,142 -,163 .076E-02

375E-02 .726E-02 394E-02

.074E-03 .539E-02 -349E-02

300 325E-03 -3"

.172E-02 .876E-03 i,713E-02

395 ,179 -,101

-.108 395E-02 335E-02

-316 360E-02 ,459E-02

'353E-03 341 -312

332 .821E-02 -,195

'.892E-03 -,129 .710E-O2

-,133 .982E-02 ,121

-,115 .723E-02 .036E-03

327E-02 ,120 -,182

.932E-02 397E-02 ,107

-.121 , ,.47 360E-02

.705E-02 314 ,126

,127 -303 ,151

M01E-O3 -380 -338

■374E-02 -319 .936E-03 ,

,S70E-O2 375E-02 .899E-02 '

325 .126E-02 350E-02

,363 ,470E-02 :,679E-03

-.101 398 ,133

.009E-02 .187E-02 -,147

,158 328 379

:,881E-02 332 -342

.059E-02 .838E-02 -,176

.927E-02 -,123 -337

340E-03 .467E-02 .146E-02

301 .9I0E-O2 ,115

-357 -309 329 '

.195 -.143 .782E-02

-.482 : JIÎ -.132

,400 ,164 || ,550

.052E-02 .776E-02 ,179

.537E-02 -,169 -361

339E-02 .I44E-02 ,114

,119 .585E-02 .701E-02

II 12 13 14 15 16 17

.950E-02

-,171

..441E-02

.052E-02

5I7E-02

.714E-02

'J64E-02

.566E-02

J68E-02

.643E-02

.418E-02

.501E-02

,347

-.156

,191

359E-02

■,147

'.481E-02

.103E-02

'.897E-02

■310

-.126

.009E-02

.938E-03

.933E-02

-309

.060E-03

'507E-03

•307E-02

.128

382E-02

,143

,110

.862E-02

333E-02

-.243

-J24

J36E-02

315

.015E-02

-373

,505E-O2

-313

■.057E-02

.735E-02

.943E-02

.062E-02

-,120

.172

327

-311

J47

.197E-02

,180

310

.420E-O2 ;

.733E-02 :

,176

J40E-03

-J98

366

344

,81 1E-02

,146

,182

-.194

251E-02

,108

-,162

396E-02

-.101

J32E-02

-.188

,170

-.154

534E-02

-.106

354E-02

.901E-02

.678E-02

314

.659E-02

.901E-O2

-342E-02

-.118

-,171

.242

.164

•.455E-03

'.843E-02

.172

.847E-02

321E-02

303

.929E-02

'.857E-03

-329

.984E-02

.704E-02

,299

-.185

322

.131

.490E-02

-310:

.830E-02

-.378

.617E-02

-.130

.661E-02

369E-02

396

.473E-03

.565E-02

.810E-02

•397

.158

,180

.054E-03

:,742E-02

.479E-02

-.194

.951E-02

307E-04

.172

333

.492E-03

.682E-02

.067E-02

337E-02

-,151

-.151

386E-02

-.108

-.235

.662E-02

.878E-02

J60E-02

-.139

.848E-02

.718E-03

,951E-02

.167E-03

.883E-02

,952E-03

:,435E-02

374E-02

-.400

.793E-02

,109

363

■380

'365E-02

348E-02

-.125

.003E-02

,186

.130E-02

•,120

,113

,138

.699E-02

.136

.113

.307

-,169

.589E-02
'

377E-02

343E-02

'.731E-02

351

,165

'.032E-02

.120

.769E-02

.911E-02 :

-361 '

;,303E-02

378

-,152
'

M05E-02

.031E-02

390E-02 i

,258

.678E-02 :

.131

•J83

.601E-02

.732E-02

.096E-02

.419E-02

,131E-02

.620E-02

.520E-02

-.121

,611E-02

.493E-03

330

.795E-02

,285

.698E-02

.856E-02

.546E-02

398E-02

-,182

.605E-02

.556E-02

.805E-02

■395E-02

.163E-02

.987E-02

'.910E-O2

.700E-02

•.160E-02

,106

-357

-327

-324

:.;. J&

•J93E-02

,174

-.120

.111

.34IE-03

-357

,137

J33

J78E-02

-.192

:,480E-02

M52E-02

,149

•311

.882E-02

.106E-02

.193E-03

-,184

.954E-02

.590E-02

'.697E-02

303

-.277

.038E-02

.678E-02

,164

■.020E-O2

.I30E-O2

.802E-02

.622E-02

-.150

326E-02

.683E-02

327E-03 .120J69E-03 -,125

,186 (.816E-02 -.104 ,113

.659E-03 ,132 -317 J32E-0.

.496E-02 Í.783E-02 ,142 .139E-02

.496E-02 Ĩ.795E-02 .764E-02 -.165

339E-02 -,180 .18IE-02 ..378E-02

,172 -,183 ,114 -.104

.189E-03 I.943E-02 J59E-02 ,13'E.02

.646E-02 ..138E-02 .059E-02 .J16E-02

-.135 Ĩ.824E-02 J68E-02 .828E-02

J26E-02 -.251 -.111 -,136

-,111 !,036E-02 -,150 .965E-02

'.463E-02 ,152 .164E-02 ,89'E-03

.602E-03 >.,839E-02 '.647E-02 .,42 1 E-02

M75E-02 Í.715E-04 ,142 ,257

-.159 S353E-02 -320 .575E-02

.414E-02 I.467E-04 ..360E-02 334E-02

331E-03 ,127 -,141 356E-02

.895E-02 '339E-02 .116E-02 :,932E-02

362E-02 -,U9.,057E-O2 ,132

,186 !,128E-02 ..127E-02 .656E-02

.709E-03 1.076E-O2 378E-02 .659E-02

-.158 ,114 -.153 301E-02

.062E-02 -.147 ,142 .694E-02

-333 ,153 ,112 '.949E-02

'308E-02 7.468E-02 J90E-02 -,115

305E-02 -393E-02 ,102 .047E-03

,116 -349 -,141 .019E-02

-328 ..495E-02 .741E-02 :348E-03

-.107 Í.819E-02 ,166 -303

-335 I.463E-02 ,105 .794E-02

-.166 Í.655E-02 ,132 ..453E-02

.012E-O2 I.834E-02 :,465E-02 -,127

.882E-02 ,157 313E-02 ,136

.433E-02 ,141 ..4I3E-02 \938E-02

,196 ;,832E-02 ,152 ,165

-,162 1.918E-02 ,153 .099E-02

,184 -,124 -.218 31IE-03

.015E-O2 t,166E-02 '.039E-02 -332

.858E-02 I.861E-02 302 -336

-.159 Î.70OE-O2 :,971E-02 :,689E-02

359E-04 I.863E-02 ..842E-02 -339

.032E-O2 1.164E-02 J95E-02 .020E-02

.832E-02 ),885E-02 .353E-02 .448E-02

.708E-02 -,118 -,131 342

,411E-02 i,005E-04 ,,903E-02 352E-02

'.735E-02 I394E-02 .167E-03 314

,130 ,310 -,133 302E-02

339 ,116 -353 .889E-02

-.188 Í.359E-02 .177 ,208

,172 ,147 375 392

,197 310 ,153 301E-02

,155 -J5I ;,050E-02 -,160

-,184 -.111 ,180 ,105

514E-02 -335 ..507E-02 .787E-02

.423E-02 5.687E-02 :,935E-03 .058E-02

,112 ,179 .672E-02 -332

J29E-02 Í.904E-02 '.458E-02 .537E-03

,148 Í.131E-02 '392E-02 .648E-02

.851E-02 ; J03 ,139 -.125

-.180 >,440E-02 ..071E-02 '.591E-02

,-42S1320E-02 .512E-02 ,85t.E-02

-.327 5316E-02 -.398 ,27''E-02

Extraction Method: Principal Component Analysis

- 1 8 components extracted
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Anexo 2.4 - RESULTADOS DO ESTUDO DA CONSISTÊNCIA INTERNA DO

QUESTIONÁRIO DE OPINIÃO SOBRE AS DIFICULDADES DE

INTERVENQÃO PEDAGÔGICA EM EF

Consistência Interna do Questionário de Auto-eficácia Específica

RELIABILI T Y A N ALYSIS
- SCA L E (A L P H A)

Mean Std Dev Cases

1 . QUEST 1 2,3229 ,5711 96,0

2 . QUEST 10 2,6146 ,9332 96,0

3 . QUEST 11 2,2917 , 8816 96,0

4 . QUEST 12 2,1667 ,7206 96,0

5. QUEST 13 2,0938 , 8089 96,0

6 . QUEST 14 2, 0000 ,
5982 96,0

7 . QUEST 15 2,3229 ,7326 96,0

8. QUEST 16 1,8021 ,6091 96,0

9. QUEST 17 2,1979 ,6747 96,0

10. QUEST 18 2,5833 ,7206 96,0

11. QUEST 19 2,2604 ,6528 96,0

12 . QUEST 2 2,2396 ,6920 96,0

13. QUEST 20 2,5729 ,7504 96,0

14. QUEST 21 2,2708 ,7324 96,0

15. QUEST 22 2,4375 ,6458 96,0

16. QUEST 23 2,3125 ,8499 96,0

17. QUEST 24 2,5104 ,7254 96,0

18. QUEST 25 2,6875 ,8248 96,0

19. QUEST 26 2,5313 ,9285 96,0

20. QUEST 27 2,2292 ,7743 96,0

21. QUEST 28 1,9375 ,9821 96,0

22 . QUEST 2 9 2,1458 ,9945 96,0

23. QUEST 3 2,1250 ,6529 96,0

24 . QUEST 30 2,0729 ,8366 96,0

25. QUEST 31 2,4583 ,7666 96,0

26. QUEST 32 2,1979 ,8537 96,0

27. QUEST 3 3 1,5521 ,6785 96,0

28. QUEST 34 2,2083 ,7528 96,0

29. QUEST 3 5 2,3125 ,7988 96,0

30. QUEST 36 2,3333 ,9253 96,0

31. QUEST__37 2,0521 ,6549 96,0

32. QUEST 38 2,4792 ,8332 96,0

33. QUEST 3 9 2,6042 ,7878 96,0

34. QUEST 4 2,4479 ,7930 96,0

35. QUEST 40 2,0521 ,7863 96,0

36. QUEST 41 2,0729 ,8110 96,0

37. QUEST_42 2,2292 ,5709 96,0

38. QUEST 4 3 2,4688 ,7671 96,0

39. QUEST_44 2,1979 ,6901 96,0

40 . QUEST 45 2,5521 ,6785 96,0

41. QUEST 46 2,0313 ,7320 96,0

42. QUEST 47 2,0521 ,6863 96,0

43. QUEST 4 8 1,9375 ,6293 96,0

44. QUEST 4 9 1,8750 ,6026 96,0

45. QUEST 5 2,3646 ,6508 96,0

46. QUEST 50 1,9375 ,6458 96,0

47. QUEST_51 1,8021 ,6091 96,0

48. QUEST 52 2,1771 ,6958 96,0

49. QUEST 53 1,6979 ,6824 96,0

50. QUEST 54 1,8333 ,6269 96,0

51. QUEST 55 1,7708 ,5890 96,0

52. QUEST 56 1,8333 ,6435 96,0

53. QUEST_57 2,0625 ,7922 96,0

54. QUEST 58 2,3229 ,6727 96,0

55. QUEST 59 2, 1563 ,6856 96,0

56. QUEST 6 2,4688 ,8578 96,0

57. QUEST 60 1,9271 ,8735 96,0

58- QUEST 61 2,1771 ,6155 96,0

59. QUEST 62 2,5000 ,8208 96,0

60. QUEST 63 2, 3438 ,7924 96,0

61. QUEST 7 2,2813 ,7498 96,0

62. QUEST 8 2,4167 ,7059 96,0

63. QUEST 9 2,6250 ,8974 96,0

N of

Statistics for Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 139,5417 578,9877 24,0622 63

Reliability Coefficionts

N of Cases =96,0 n of Items - 63

Alpha = ,9542
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Reliability Analys ■ s -

s c a 1 e (a 1 p h a)

Item-total Statistics

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha
if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

QUEST 1 137,2187 569,7095 ,3283 , 9540
QUEST 10 136,9271 555, 9420 ,5039 , 9535
QUEST 11 137,2500 563,5368 ,3506 , 9541
QUEST 12 137,3750 562,3000 ,4731 , 9535
QUEST 13 137,4479 561,5341 ,43B2 , 9537
QUEST 14 137,5417 563,1351 ,5457 , 9533
QUEST 15 137,2187 557, 8990 , 593B , 9531

QUEST 16 137,7396 566, 9946 ,4007 ,9538
QUEST 17 137,3437 560,6069 ,5611 ,9532
QUEST 18 136,9583 559,4088 ,5591 , 9532

QUEST 19 137,2812 564,0359 ,4684 , 9536

QUEST 2 137,3021 564,6341 ,4219 , 9537

QUEST 20 136,9687 562,3674 ,4512 ,9536
QUEST 21 137,2708 559,5890 ,5444 ,9533
QUEST 22 137,1042 562,9154 ,5108 ,9534
QUEST 23 137,2292 555,6101 ,5654 ,9532
QUEST 24 137,0312 563,6095 ,4312 , 9537

QUEST 2 5 136,8542 562,3575 ,4077 ,9538

QUEST_26 137,0104 564,1788 ,3162 ,9544

QUEST 27 137,3125 559,7329 ,5092 ,9534

QUEST_28 137,6042 566,3890 ,2489 ,9548

QUEST 29 137,3958 561,4627 ,3509 ,9543
QUEST 3 137,4167 562,4772 ,5193 ,9534
QUEST 3 0 137,4687 557,2201 ,5334 ,9533

QUEST 31 137,0833 559,3825 ,5244 ,9533

QUEST 32 137,3437 558,4174 ,4918 ,9535

QUEST 33 137,9896 562,3683 ,5021 ,9534

QUEST 34 137,3333 554,5825 ,6724 ,9527

QUEST 35 137,2292 556,7048 ,5742 ,9531

QUEST 36 137,2083 555,0509 ,5294 ,9533

QUEST 37 137,4896 566,4209 ,3894 ,9538

QUEST 3 8 137,0625 555,3434 ,5844 ,9531

QUEST 3 9 136,9375 557,8066 ,5525 ,9532

QUEST 4 137,0937 574,3595 ,1052 ,9550

QUEST 4 0 137,4896 565,0736 ,3557 ,9540

QUEST 41 137,4687 565,8306 ,3239 ,9542

QUEST 4 2 137,3125 562,6803 ,5901 ,9532

QUEST 43 137,0729 557,1841 ,5858 ,9531

QUEST 44 137,3437 559,7648 ,5741 ,9532

QUEST 45 136,9896 560,5788 ,5586 , 9532

QUEST 46 137,5104 559, 9367 ,5344 , 9533

QUEST 47 137,4896 558,2104 ,6262 ,9530

QUEST 48 137,6042 559,9048 ,6274 ,9530

QUEST 49 137,6667 559,8246 ,6593 ,9530

QUEST 5 137,1771 560,7367 ,5784 ,9532

QUEST 50 137,6042 560,1154 ,6037 ,9531

QUEST 51 137,7396 560,5315 ,6271 ,9531

QUEST 52 137,3646 560,2973 ,5527 ,9532

QUEST 53 137,8437 565,0385 ,4156 ,9537

QUEST 54 137,7083 SS8,5456 ,6766 ,9529

QUEST 55 137,7708 561,2311 ,6238 ,9531

QUEST 56 137,7083 563,7456 ,4853 ,9535

QUEST 57 137,4792 564,6101 ,3652 ,9540

QUEST 58 137,2187 559,0359 ,6130 ,9530

QUEST 59 137,3854 562,5341 ,4915 ,9535

QUEST 6 137,0729 555,8157 ,5547 , 9532

QUEST 60 137,6146 563,0815 ,3653 , 9541

QUEST 61 137,3646 562,2973 ,5588 ,9533

QUEST 62 137,0417 561,9140 ,4215 ,9538

QUEST 63 137,1979 558,4762 ,5309 ,9533

QUEST 7 137,2604 557,3525 ,5952 , 9531

QUEST 8 137,1250 561,5000 ,5079 ,9534

QUEST 9 136,9167 559,6140 ,4374 ,9538
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Anexo 2.5 - RESULTADOS DA ANÁLISE FACTORIAL PARA VALIDAQAO DO

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPQÃO DOS ALUNOS ACERCA DA ACTIVIDADE

DE ENSINO DO PROFESSOR

Análise Factorial do Questionário sobre as Percepcôes acerca da

Actividade de Ensino

(Sem Indicacão de extraccão e rotacão, 63 itens, n= 202)

Gumm_n_ll--_

-nru-t' E-tfC-Qfi

»24 1 .000

Oua*tlo2S

OuwUo?*

Oi___Uo 49 1 .000

KMO and Bartlett's Test

ĸíTse-^eyeToikiriMeaiH-r^îTsa^

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Squaæ

df

Slg

,760

«88.357

1953

,000

OuwtloU 1,000 ess

QuaatK-Se 1.000 ,817

QuMtoa 1.000 .75«

QuwtfloSO 1 000 .•TJ

0__MflO-1 1,000 70«

O___u.o fl. t 000 ase

Qu*-__o«3 l 000 -4.

OuMtflo? 1.000 »45

QuMtflol 1,000 m

a___t_.o« 1000 ,87«
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Totri Vvtanc* Explri*wd

k-ttal Elo-rm.ua EjSacDon Si_ma o. Sauarad L r*..™

C*^ Total Variano*

Cun_Mrv<

% Toul Vm»B

CumuUØM

%

1 10.15« 18.124 18.124 10.1M 18.124 14.124

2 1454 S.4Í3 21.807 .454 5,443 21.807

- 2,700 42B5 25.882 .700 4285 is.bb;

* 2.227 1535 29.427 .227 3,535 28 427

S 2 ie0 3.481 32.848 ieo 3.4A1 32.B-J

a 1.853 1.100 15.M8 8S3 1.100 )5.B(U

7 1 75« Ĩ.7M U.77S .7M 2.7M 1677.

_ 1 «Ĩ4 3,57« 413S3 «24 2578 41 35.

- I.S75 2,501 43,flS4 .S7S 2.501 43.854

10 1.554 2,415 4828» .534 2.435 46 _fl(

" 1,43« 2 260 4fl.M» .43« 2280 «e.Mt

12 1,408 3.21« 50.805 .408 223« 50.80!

13 1.11- 2 11« 52.821 .333 2.11« 52.S2I

'* i.ioa 2.07« 54.887 ,308 2.07« 54 .M.

15 1.23« I.MS M.M2 2M 1.MS S«.M_

1« 1.171 1.858 M.821 ,171 1,858 5« 821

17 1.153 1.830 80.851 ,153 1.830 _oes>

ie 1.120 1.770 82.428 ,120 1.778 «2.42.

10 1.08« 1.724 •4.152 oee 1.724 «4,15:

20

21

1 067

»4

1 «84

1,578

■5.84«

«7.424

.007 1 >.- 8584.

2! 448 1.50« WJ.31

23 ,•28 1473 70.404

24 404 1.43S 71438

25 eee 1.40« 73.244

ie 44» 1,14« 74.se:

27 435 1J2S 75817

21 785 1.24« rr.iM

2fl ,747 t.lflfl 74.348

M .7» 1,153 78.502

11 ,710 1.128 •0.830

12 ,443 1,052 11.842

13 «21 »M »2 «47

14 .818 M2 •3850

JS W7 »4« 84.507

M sm 433 15.531

17 _ei .880 M.421

M 548 M7 •72«

38 sos .802 M.OM

40 4M .782 M.M2

41 478 ,7»0 88«42

42 .44*0 .731 •0372

41 4M 4M • 1.0M

44 ,42S .87S •t,742

-3 ,408 .44» 8ĨJB1

4. ,404 •41 »3.033

47 JBS ,«27 •3.840

4« J77 ,58« »4.258

48 J5fl M8 »4.827

SO 325 .51« •5-343

S1 jie 507 •5.850

52 312 4M MJ46

U -282 ,447 M.7B3

54 288 .428 87 221

S5 241 ,415 •7,435

se 25. .403 M.03A

57 .227 •341 M.4O0

W325

M577

Scree Plot

1 5 8 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61

Component Number
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Component Matftx

Var.at.les 1
10 11

15 17 18 19

Questâo £:.:_:::.ST3 -.255 '.374E-02 1.966E-04 ,214

Questio : HS60 1.4116-02 !.45aE-03 ..219E-02 !.044E-02

Questaoí .642 .137 ,171 I.260E-02 Í.594E-02

-.168 -.234 -.122

.162 :\3fl->" ) 429E-02

-.477 ..065E-02 -.104

-.11 3 I.484E-02 I.177E-02 Í.572E-02 1.042E-02 I.559E-02

-.145

&4i0 .229 -.160 -.129 -,330 ..741E-03 I.920E-02

,S36 .216 I.636E-02 .160 1.380E-02 ,119 -.120

.533 ■613E02 \641E-02 I.671E-02 -.191 I.274E-02 Í.298E-02

.SSr -.254 I.046E-02 M73E-02 -.362 Í.545E-02 '.798É-02

-.141 .:

.165

,523

.500 -.217

165

■.364

■214

.906

,497
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Anexo 2.6 - RESULTADOS DO ESTUDO DA CONSISTÊNCIA INTERNA DO

QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPQÃO DOS ALUNOS ACERCA DA

ACTIVIDADE DE ENSINO DO PROFESSOR

Consistência Interna - Questionário sobre a percepcão acerca

da actividade de ensino

RELIABILI TY ANALYSIS - SCALE (ALPHA)

Mean Std Dev Cases
1 . QUEST 1 3,2822 ,7756 202,0
2 . QUEST 10 2,0545 1,3390 202,0
3 . QUEST 11 2,5743 1, 3446 202,0
4 . QUEST 12 2,3960 1,3389 202,0
5. QUEST 13 2,6436 1,3089 202,0
6. QUEST 14 3,4257 ,8736 202,0
7. QUEST 15 3,0099 1,1460 202,0
8. QUEST 16 2,3861 1,3231 202,0
9. QUEST 17 3,3564 ,8648 202,0
10. QUEST 18 2,5693 1,0733 202,0
11 . QUEST 19 2,7723 1,3411 202,0
12. QUEST 2 2,0000 ,9516 202,0
13. QUEST 20 3,1089 1,0872 202,0
14. QUEST 21 3,4109 ,8070 202,0
15. QUEST 22 2,9307 1,0391 202,0
16. QUEST 23 2,1931 1,3484 202,0
17. QUEST 24 1,9950 1,1824 202,0
18. QUEST 25 2,1386 1,1593 202,0
19. QUEST 26 2,6881 1,2285 202,0
20. QUEST 27 3,2178 ,8821 202,0
21. QUEST 28 2,4653 1,4867 202,0
22. QUEST 29 2,1287 1,1604 202,0
23. QUEST 3 3.247S 1,0919 202,0
24. QUEST 3 0 3,1485 ,8965 202,0
25. QUEST 31 3,1683 ,8761 202,0
26. QUEST 32 3,5149 ,7140 202,0
27. QUEST 33 2,6931 1,4403 202,0
28. QUEST 34 2,4752 1,3427 202,0
29. QUEST 35 3,0545 , 9261 202,0
30. QUEST 36 2,5099 1,1771 202,0
31. QUEST 37 2,6584 2,4448 202,0
32. QUEST 38 2,4653 1,1638 202,0

33. QUEST 3 9 2,4802 1,2103 202,0

34. QUEST 4 2,1188 1,4197 202,0

35. QUEST 40 2,2376 1,4293 202,0

36. QUEST 41 1,7475 1,2501 202,0

37. QUEST 42 2,8416 1,2236 202,0

38. QUEST 43 3,4158 ,7632 202,0

39. QUEST 44 2,4950 1,0938 202,0

40. QUEST 45 3,1584 ,8892 202,0

41. QUEST 46 2,6683 1,2633 202,0

42 . QUEST 47 3,0941 ,9599 202,0

43. QUEST 4 8 2,8168 1,4181 202,0

44. QUEST 4 9 2,8218 1,1624 202,0

45. QUEST 5 3,2574 1,0089 202,0

46. QUEST 50 2,8416 1,2357 202,0

47. QUEST 51 2,3960 1,4426 202,0

48. QUEST 52 2,6832 1,3191 202,0

49. QUEST 53 2,9158 1,2490 202,0

50. QUEST 54 3,2723 1,1018 202,0

51. QUEST 55 2,9950 1,2318 202,0

52 . QUEST 56 3,4802 ,9208 202,0

53. QUEST 57 1,4950 1,0474 202,0

54. QUEST 58 2,7030 1,1806 202,0

55. QUEST 59 3,0000 1,0270 202,0

56. QUEST 6 2,6188 1,4380 202,0

57. QUEST 60 3,6287 ,8320 202,0

58. QUEST 61 2,9901 1,3640 202,0

59. QUEST 62 3,4802 ,8178 202,0

60. QUEST 63 3,0347 1,2313 202,0

61 . QUEST 7 3,3119 ,8735 202,0

62. QUEST 8 2,8020 1,0416 202,0

63. QUEST_9 2,7426 1,1900 202,0

N Of

Stati- tics £or Mean Variance Std Dev Variables

SCALE 175,2277 830,2762 28,8145 63
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Item-total Statistica

Scale Scale Corrected

Mean Variance Item- Alpha

if Item if Item Total if Item

Deleted Deleted Correlation Deleted

QUEST 1 171,9455 816,7284 ,2920 , 9072

QUEST 10 173,1733 798,3529 ,3982 , 9062

QUEST 11 172,6535 797, 9191 ,4022 ,
9062

QUEST 12 172,8317 795,4044 ,4380 ,9058

QUEST 13 172, 5842 797,0899 ,4259 ,9059

QUEST 14 171,8020 818,5377 ,2196 ,9077

QUEST 15 172,2178 815,0468 ,2127 ,
9079

QUEST 16 172, 8416 809,2683 ,2558 , 9076

QUEST 17 171,8713 816,2122 ,2695 , 9073

QUEST 18 172,6584 808,6539 ,3354 ,
9068

QUEST 19 172,4554 805,7020 ,2991 ,
9072

QUEST 2 173,2277 816,3359 ,2397 , 9075

QUEST 2 0 172,1188 810,7420 ,2964 , 9071

QUEST 21 171,8168 813,8220 ,3432 , 9069

QUEST 22 172,2970 800,0705 ,4955 ,9055

QUEST 2 3 173,0347 795,3272 ,4356 ,9058

QUEST 24 173,2327 800,0202 ,4315 ,9059

QUEST 25 173,0891 805,8129 ,3513 ,9067

QUEST 26 172,5396 804,7273 ,3449 ,9067

QUEST 27 172,0099 813,7611 ,3127 ,9070

QUEST 28 172,7624 806,2716 ,2581 ,9078

QUEST 2 9 173,0990 802,5374 ,4014 ,9062

QUEST 3 171,9802 806,0195 ,3720 ,9065

QUEST 30 172,0792 813,3569 ,31S2 ,9070

QUEST 31 172,0594 810,1557 ,3880 ,9065

QUEST 32 171,7129 820,4047 ,2289 ,9076

QUEST 33 172,5347 808,5684 ,2397 ,9080

QUEST 34 172,7525 789,2121 ,5204 ,9050

QUEST 3 5 172,1733 815,7061 ,2592 ,9074

QUEST 36 172,7178 B02.7707 ,3916 ,9063

QUEST 37 172,5693 784,0673 ,2938 ,9096

QUEST 3 8 172,7624 802,3413 ,4031 ,9062

QUEST_3 9 172,7475 799,1449 ,4335 ,9059

QUEST 4 173,1089 805,6697 ,2803 , 9075

QUEST 40 172,9901 787,8108 ,5038 , 9051

QUEST 41 173,4802 796,1812 ,4611 ,9056

QUEST 42 172,3861 801,1138 ,3994 ,9062

QUEST 4 3 171,8119 816,9694 ,2917 ,9072

QUEST 4 4 172,7327 811,4406 ,2831 ,9072

QUEST 4 5 172,0693 814,8011 ,2893 ,9072

QUEST 4 6 172,5594 793,5014 ,4943 ,9053

QUEST 4 7 172,1337 811,1114 ,3337 ,9069

QUEST 4 8 172,4109 795,5368 ,4091 ,9061

QUEST 4 9 172,4059 812,4513 ,2486 ,9076

QUEST 5 171,9703 817,8797 ,1972 ,9079

QUEST 50 172,3861 795,3725 ,4789 ,9055

QUEST 51 172,8317 788,7974 ,4862 ,9053

QUEST_52 172,5446 801,2443 ,3655 ,9065

QUEST 53 172,3119 801,8475 ,3798 ,
9064

QUEST 54 171,9554 798,6000 ,4892 ,9055

QUEST 55 172,2327 792,0899 ,5289 ,9050

QUEST 56 171,7475 805,5827 ,4562 ,9060

QUEST 57 173,7327 806,3759 ,3834 ,9064

QUEST 58 172,5248 801,8327 ,4045 ,9062

QUEST 59 172,2277 810,8235 ,3146 ,9070

QUEST 6 172,6089 805,1846 ,2821 ,9075

QUEST 60 171,5990 810,3508 ,4060 ,9065

QUEST 61 172,2376 793,1870 ,4585 ,9056

QUEST 62 171,7475 815,1150 ,3104 ,9071

QUEST 63 172, 1931 797,8879 ,4438 ,9058

QUEST_7 171, 9158 825,1819 ,0863 ,9085

QUEST 8 172,4257 810,0367 ,3231 ,9069

QUEST 9 172,4851 811,1167 ,2618 , 9075

Reliability Coefficients

N of Cases - 202,0 N of Items - 63

Alpha - ,9080
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Anexo 2.7 - RESULTADOS DA ANÁLISE FACTORIAL PARA VALIDACÃO DA

QUESTÃO 5 DO QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPQÃO DOS

ALUNOS SOBRE A DISCIPLINA DE EF, A SUA PARTICIPAQÃO NAS

AULAS DE EF, E A TURMA

Análise Factorial da Escala da Questão 5

(Sem indicacão de rotagão e factores para extracgão, n= 97)

Con.rT.unal.tles

initial Extractlon

Colaboracâo da Turma 1.000 ,935

Competência da Turma 1.000 784

Coopera^ão na Turma 1.000 ,570

Gosta da Turma pelas aulas 1,000 784

Indisciplma da Tunna 1.000 ,621

Sentimento de Perten^a 1.000 .662

Extractton Method: Principal Component Anafysis.

Total VarUnc* Explalrwd

Inl-d ElgenvaluM Extracbon Sum* ot Squarod Loadingi

Componenl Tolal

%of CumulaOvo

Variancfl % Tols.

%ol Cumula-v.

Vananc* %

2.272 37,864 37.664 2.272 37,664 37.86*

2 1,049 17,460 55,344 1.049 17,460 55.34-

3 1,035 17.247 72.591 1.035 17.247 72.591

4 ,867 11.112 63.704

5 ,596 9.971 93,675

6 ,379 8.325 100.000

txlracbon Method .'nncipa. Componont Anatysis

Component Matrix
a

Component

1 2 3

Colaboracão da Turma ,190 ,745 ,566

Competência da Turma ,770 -,224 ,376

Cooperacão na Turma ,667 -,125 -,330

Gosta da Turma pelas aulas ,645 -,441 ,415

Indisciplina da Turma -,626 -,200 ,436

Sentimento de Pertenga ,624 ,439 -,281

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a 3 components extracted

Análise Factorial da Escala da Questão 5

(Com rotacão Varimax, sem indicacão de factores para extraccão, n= 97)

Communallt.es

InitJal Extradion

ColaboracSo da Turma 1.000 .935

Competênda da Turma 1.000 .784

Cooperacâo na Turma 1,000 .570

Gosta da Turma pelas aulas 1.000 ,784

Indisdpllna da Turma 1.000 ,621

Sentimento de Perten^a 1,000 .662

-jdractlon Method: Príndpal Componem Analysls.
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Total Varlance Explalned

Initial Eigenvalues Extractíon Sums of Squared Loadings Rotation Sums ol Squared Loadlngs

Component Total

%o(

Varíance

Cumulative

% Total

%oí

Varíance

Cumulative

% Total

%0<

Varíance

Cumulative

%

1 2.272 37,864 37,864 2.272 37,864 37,864 1.676 27.934 27.934

2 1,049 17,480 55.344 1.049 17.480 55,344 1.617 26.949 54,833

3 1.035 17,247 72.591 1,035 17.247 72.591 1.062 17.708 72,5.1

4 ,667 11,112 83,704

5 598 9,971 93.675

6 ,379 6.325 100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis

Scree Plot
Rotated Component Matrix3

Component

1 2 3

Indisciplina da Turma -,782 : -9.653E-02 2.194E-02

Sentimento de Pertenga 768 5.775E-02 ,260

Cooperacâo na Turma ■;.;:;... ,63- ,344 -.213

Gosta da Turma pelas aulas 6.255E-02 -2.603E-02

Competôncia da Turma

Cotaboracâo da Turma

,250

3.440E-02

,139

.6646.793E-02

Component Number

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

3 Rotatĸon converged in 5 rteratíor.s

Component Transformation Matrlx

Component 1 2 3

1 .719 .684 .123

2 ,340 -.501 ,796

3 -.606 ,531 ,592

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalizatton
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Anexo 2.8 - RESULTADOS DO ESTUDO DA CONSISTÊNCIA INTERNA DA QUESTÃO
5 DO QUESTIONÁRIO SOBRE A PERCEPQÃO DOS ALUNOS SOBRE A

DISCIPLINA DE EF, A SUA PARTICIPAQÃO NAS AULAS DE EF, E A

TURMA

Consistência Interna - Primeira Componente da Questão 5

RELIABILITY ANALYSIS S C A L E (A L P H A)

T_COOP

PERTENQA

Mean

3,4416

3,7922

3,2727

Std Dev

,8659

1,2284

,6813

Cases

77,0

77,0

77,0

Statistics for

SCALE

Mean

10,5065

Variance

4,4375

Std Dev

2,1065

N of

Variables

3

T_COOP

PERTENCA
EXP

Scale

Mean

if Item

Deleted

7,0649

6,7143

7,2338

Item-total Statistics

Scale

Variance

if Item

Deleted

2,6141

1,6015

2, 9446

Corrected

Item-

Total

Correlation

,3834

,4268

,4400

Alpha
if Item

Deleted

,4905

,4840

,4659

N of Cases

Alpha =

Reliability Coefficients

77,0 N of Items =

,5796

Consistência Interna - Segunda Componente da Questão 5

R E L IABILITY AN AL.SIS - SCALE (ALPHA)

1. T

2. T~

GOSTO

"COMP

3

3

.ean

,4675

,5455

Std Dev

,7360

,6795

Cases

77,0

77,0

Statistics

SCALE

for Mean

7,0130

Variance

1,5656

Std Dev

1,2512

N of

Variables

2

T GOSTO

T_COMP

Scale

Mean

if Item

Deleted

3,5455

3,4675

Scale

Variance

if Item

Deleted

,4617

,5417

Itezn-total Statistics

Corrected

Item- Alpha
Total if Item

Correlation Deleted

,5621

,5621

N of Cases

Alpha =

Reliability Coefficients

=77,0 N of Items - 2

,7182
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Anexo 2.9 - EXEMPLOS DE UNIDADES DE REGISTO CLASSIFICADAS na

ENTREVISTA DE ESTIMULAQÃO DE MEMÔRIA (QUESTÔES 4-8)

Unidades de Registo para Respostas sobre as Razôes

da Eleicão das Situacôes Críticas

Retrieval of nested codes in antoeel. 001

545- 550: Dificultoso / 545- 550: Rprof. instrucão

545 Rl : É crítica em dois aspectos : perda de

546 tempo,- e o facto de não haver clareza na

547 justificacão dos conteúdos, os miúdos

548 perderem-se um bocado e perderem, o

549 obj ectivo, com a instrucão assim,

550 desaparecer.

2296-2303: Dificultoso / 2296-2303: R al. motivacão

2296 está a fazer a actividade. Um aluno que não

2297 está motivado para uma tarefa,

2298 naturalmente, também não faz a tarefa da

2299 melhor forma, a aprendizagem é menor. E o

2300 facto de haver indisciplina, pode perturbar,
2301 depois, o decorrer da aula e fazer com que

2302 os outros possam aderir a comportamentos
2303 fora da tarefa, perturbar toda a turma, não

1414-1431: Pacilitador / 1414-1431: R prof. instrucâo

1414 Rl : Vou fazendo o comentário assim, no

1415 global, depois comento outras coisinhas que

1416 acho assim mais importantes. Em geral, o

1417 facto de fazer, por exemplo, um

1418 deslocamento correcto, circular em relacão

1419 á turma, de forma exterior, digamos assim, â

1420 turma, o facto de estar bem posicionado
1421 quando estou a dar atencão a algum aluno

1422 de forma que, mesmo estando a dar atencão

1423 ao aluno, não perca a visibilidade turma e o

1424 controlo da turma, o facto de estar a dar

1425 uma indicacão, ou de estar a falar com um

1426 miúdo permite que eu consiga dar feedbacks

1427 na altura correcta, permite que eu possa

1428 corrigir alguma coisa que seja necessário

1429 ou ver se algum aluno está fora da tarefa e

1430 recolocá-lo dentro da tarefa, ou mesmo um

1431 maior aproveitamento do tempo. Por

Retrieval of nested codes in antoee2.002

315- 323: Dificultoso / 315- 323: Rprof. organizacâo
315 também acho que é falha minha, porque eu

316 não apontei no papel como é que era

317 exactamente a constituicão dos grupos por

318 forma a, depois, lembrar os meninos na aula

319 a seguir, parti do princípio que eles iam

320 decorar, mas, se calhar, além de tentar que

321 eles decorassem, poderia ter apontado, o

322 que facilitaria depois a resolucão em caso

323 de dúvidas . No entanto, houve outra coisa

579- 592: Dificultoso / 579- 592: R al. empenhamento
579 exemplo, quando se sai de uma tarefa em

580 que há, normalmente, uma situacão de

581 envolvimento individual, ou seja de prática
582 individual numa tarefa, é mais complicado
583 fazer a tarefa, os miúdos têm tendência a

584 ter mais comportamentos desviantes porque

585 tem tendência a manter um bocadinho a

586 tarefa que estavam a fazer, ou então fazer

587 logo ali ao lado. Fazer uma tarefa de grupo

588 é mais fácil, por exemplo se estiverem a de

589 jogo, mandá-los parar e eles pararem todos

590 e virem ter comigo é mais fácil porque, se

591 calhar, sô há duas bolas em jogo e são mais

592 fáceis de controlar e, além de tudo, se nôs,

29- 34: Facilitador / 29- 34: R al . empenhamento
29 Rl: Sim, porque aqui . . . devido â autonomia

30 dos alunos, ou seja, eles estiverem ... e era

31 uma situacão em que não exigia que todos os

32 grupos estivessem num sítio para comecar e

33 eles perceberam isso e houve alguns grupos

34 que se adiantaram em termos de comeco.

Retrieval of nested codes in tereeel.003

1 Nas unidades de texto apresentadas. as respostas âs questOes 4, 5, 6 e 8 estâo identificadas, respectivamente por R3. R4, R5 e R7
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-27- 435: Dificultoao / 427- 435: R. Contexto CFÍsica
427 Ri : Sim. É a mestna coisa que pedir para os

428 miúdos driblarem com uma bola que é um

429 autêntico melão, eu âs vezes, digo assim:
430 ...se conseguires driblar com esta bola ê
431 porque és um autêntico âs ! . . .

, porque a

432 bola está . . . pronto, sai para todos os

433 lados menos para onde é previsível. Quando
434 as bolas estão muito degradadas também dã
435 isso.

Retrieval of nested codes in tereee2.004

371- 380: Dificultoso / 371- 380: R prof . disciplina
371 situagôes. . . o centrar num aluno,
372 obviamente, está a prejudicar a turma toda.

373 Quer, dizer, deve-se centrar num aluno

374 quando os outros estão a fazer qualquer
375 coisa e não deixar os outros todos parados
376 s6 por causa de um aluno . Apesar da

377 situagão ser trabalhado por vagas, podia ter

378 deixado continuado a fazer qualquer coisa,
379 pronto, é evidente que foi uma situacão
380 crítica. 0 facto de ser muito diflcil para mim

673- 684: Facilitador / 673- 684: R. Contexto Actividade

673 R1/R4: Hã e não há. Há sempre que há

674 trabalho individualizado e o Atletismo é uma

675 disciplina muito técnico, portanto, acaba

676 pelas observacSes do professor em relacão

677 ao aluno serem muito prôximas de A, B, C

678 ou D do que gerais. No Andebol, hã muitas

679 observapôes que são feitas para o geral da

680 turma, portanto, é uma relapão menos

681 pessoal. No Atletismo acabam por ser mais

682 prôximas, mas no Andebol, por vezes,

683 também são quando os grupos são mais

684 pequenos .

949- 964: Facilitador / 949- 964: R prof. disciplina
94 9 se resolve, portanto não param. Aqui , eu

950 chamei o grupo todo que, eventualmente,
951 teria assistido á situacão para intervir,
952 porque penso que isto não é uma situagão
953 de indisciplina de desatencão, de

954 brincadeira a tnais, é uma situacão que, de

955 alguma forma, tinha uma componente de

956 achincalhar os outros de humilhar os

957 outros. Portanto, nessas situagães, não

958 intervenho sô sobre o aluno mas com os

959 outros todos, para já, porque houve alguns
960 que se sentiram, eventualmente,

961 achincalhados e humilhados e a esses é

962 devida alguma compensacão, portanto, e

963 depois para que situacôes destas não se

964 repitam. São situacôes diferentes. Isto é

Retrieval of nested codes in anaeel.005

1930-1936: Dificultoso / 1930-1936: R. Contexto Turma

1930 pedido. É diflcil porque eles são muitos e

1931 voltamos um bocado åquilo que foi dito há

1932 bocado, quer dizer, é tentar conciliar as

1933 duas coisas, a repetigão, a prática ou o

1934 fazer, e o fazer com significado, portanto, a

1935 pensar no que se está a fazer. E é

1936 complicado gerir estes dois momentos .

2685-2713: Dificultoso / 2685-2713: Rprof. clima

2685 tal reforco individual , é importantíssimo

2686 tratã-los pelo nome para chamar-lhes a

2687 atencão pelo nome, dizer. ...6 João, olha

2688 que não é assim! . . .
,
do que . . .olha que

2689 não é assiml . . .
, ou seja, primeiro que ele

2690 perceba que aquela conversa é com ele

2691 demora tempo. Ou estou suf icientemente

2 692 prôximo para lhe tocar e dizer: ...olha, não

2693 é assim, é assado!..., ou então â

2694 distância, em que estou preocupada em

2695 controlar a turma, mas, ao mesmo tempo,

2696 fazer as tais intervencpôes â distância, para

2697 eles saberem que aquilo é com eleB, é

2698 importantíssimo chamá-los primeiro pelo

2699 nome, porque logo aí eles dizem: . . .bem,

2700 isto é comigo. E se é comigo, deixa cá ver o

2701 que é que ela diz e o que é que isso tem a

2702 ver cotn o que eu estava a fazerl...,

2703 percebes, é al que eu sinto a grande

2704 dificuldade no nome . E, por outro lado, os

2705 miúdos, assim como n6s, gostam de ser

2706 chamados pelo nome e especialmente

2707 gostam que não lhes troquem o nome . Eu

2708 tenho um 11. . . ano que é uma chatice, eu
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2709 olho para uma miúda e chamo-lhe sempre

2710 Mad e ela é Mar . Isto ja parece embirracão,

2711 mas tu sabes o que é estares em Fevereiro

2712 e eu cada vez que olho para ela chamo-lhe

2713 Mad e ela diz-me: Mar, professora ! . . . .

Retrieval of nested codes in anaee2.006

596- 609: Dificultoso / 596- 609: R al . motivacao

596 fazer -, nos desportos colectivos, eles

597 acham que, quando o professor interrompe

598 a actividade que estão a fazer, eles ficam

599 chateados, porque o que eles dizem é que

600 querem é jogar, o que querem é fazer e não

601 aceitam tão bem ... eu pelo menos, sinto

602 um bocado isso -, não aceitam tão bem a

603 minha intervencão, o interromper a

604 actividade que estavam a fazer para lhes

605 dar a informagão que eu acho que é

606 fundamental para depois aplicarem na

607 situacão que já estavam a viver e

608 melhorarem até a forma como estão a

609 trabalhar.

Retrieval of nested codes in rosaeel.007

833- 840: Dificultoso / 833- 840: R al. motivacão

833 Rl : Pronto, em relacao â situacão do jogo é

834 o que eu dizia â bocado, ou realmente não

835 perceberam a situacão, mas eu penso que

836 fizemos vários exercícios com a mesma

83 7 situacão que eu penso que é quase

838 impossível elas nao terem percebido a

839 situacão do recuar e ir â linha. E tem a ver

840 com a motivacão delas para a actividade.

Unidades de Registo para Respostas sobre as ĩmplicacôes
das Situacôes Críticas

Retrieval of nested codes in antoeel.001

426- 432: I Dificulta / 426- 432: I Qualidade Prática

426 outra, é uma questão de perder eficácia em

427 relacão ao controlo de todos os miúdos e da

428 . .pronto, fico com menos possibilidade de

429 dar um feedback ou outro, se tiver alguém
430 nas costas, ou alguém pode sair da tarefa,
431 ou posso não reparar numa coisa que está a

432 ser feita mal e corrigir é mais complicado.

421- 425: I Facilita / 421- 425: I Motivacão

421 R2 : Em relacpão ao material, para mim é a

422 questão da motivacao para a prática
423 daquela actividade e do empenhamento dos

424 miúdos, deles se sentirem positivos e

425 participativos em relacão â actividade. E na

1131-1145: I Facilita / 1131-1145: I Qualidade Prática

1131 assim, acho eu. Embora possam também ter

1132 influência porque o miúdo tem um bocado

1133 consciência do corpo e sabe que está a

1134 fazer bem, se eu lhe disse: ...continua assim

1135 a fazer..., , eles perceberam que o modelo

1136 que estão a fazer é para continuar. Embora,
1137 isto dito de forma negativa, do género, estás

1138 a fazer mal, já não tenha os mesmo efeitos.

1139 0 miúdo sabe que está com o modelo

1140 incorrecto e pode não saber qual é o modelo

1141 correcto . Enquanto que se ele estiver a fazer

1142 o modelo correcto e eu lhe disser: ...esse

1143 modelo está bem! . . .
, eles, se continuar, sabe

1144 que está bem, porque sabe que tem o

1446-1450: I Facilita / 1446-1450: I Quantidade Prática

1446 não esteja ninguém fora da actividade, que
1447 diminui logo a possibilidade de

1448 aprendizagem, não é..., quanto mais

1449 tempo... uma pessoa fora da tarefa não está

1450 a aprender, antes pelo contrário.

Retrieval of nested codes in antoee2.002

777- 788: I Apz act . consciente / 777- 788: I Facilita

777 está integrado no prôprio processo e isso é

778 importante quando eles percebem isso e

779 eles têm isso presente, que o desporto e a

780 EF nao têm s6 a ver propriamente com a

781 parte da prática em si, mas tem a ver com a

782 adopcão de vários tipos de comportamento

783 que estão ligados a ela, não é?, e esse tipo
784 de comportamentos são de valorizar e são

785 positivos, mesmo em termos da parte
786 central, nuclear da EF, de eles sentirem isso
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787 como parte da aprendizagem deles também,
788 não é?

3022-3027: I Cooperacîo / 3022-3027: I Dificulta
3022 logicamente menos tempo de prãtica, pode
3023 haver situacôes em que acontece situacôes
3024 que pSe em causa o prôprio papel do
3 02 5 professor e os prôprios papéis dos colegas,
3 02 6 em termos dos seus direitos, não é?, e tudo
3027 isso deve ser o mais posslvel antecipado. 0

Retrieval of nested codes in tereeel.003

774- 780: I Apz act . consciente / 774- 780: I Dificulta

774 R2 : Eles s6 podem saber o que é que hão-
775 de fazer quando souberem completamente .

776 Depois, tive que para, agora estou-me a

777 lembrar, depois tive que ir a um grupo
778 explicar que o objectivo era tal e, depois,
779 tive que ir a outro grupo explicar qual era o

780 objectivo. Eles ficam â nora ali, sem saber. E

1514-1520: I APZ em Geral / 1514-1520: I Dificulta

1514 sejam nabos a jogar. Portanto, em relacão â

1515 questão do R., ai é uma condicionante de

1516 facto, é evidente que prejudica o processo
1517 ensino-aprendizagem. Isto é, as fases

1518 negativas, de afirmacão pela negativa que
1519 eles passam quando crescem condiciona o

622- 626: I Kão Condiciona / 622- 626: Implicaqôea
622 P2 : De que maneira é que achas que isto

623 pode condicionar o sucesso ou a eficácia da

624 aprendizagem?
625 R2 : Não, não tem grande efeito. É s6 falta

626 de organizacão mental .

Retrieval of nested codes in tereee2.004

316- 333: I Dificulta / 316- 333: I Seg. Física Emociona

316 R2 : Eles podem-se magoar e o facto de se

317 magoarem ou de verem alguém magoar-se,

318 faz-lhes ganhar medos que, se calhar, não

319 têm razão nenhuma de existir. Portanto,

320 depois é uma carga de trabalhos para

321 ultrapassar as resistências e os medos .

322 Portanto, fá-los arriscar menos, portanto,

323 quando há coisas em que eles têm que

324 arriscar, desde que o risco seja calculado.

325 Qualquer situacão dessas, para lá deles se

326 magoarem, de facto, prejudica a

327 aprendizagem. Qualquer situacão em que

328 haja lesôes, mesmo que habituais, porque

329 neste tipo de actividades uma pessoa

330 arrisca-se sempre a ter lesôes, prejudica
331 sempre a prôpria aula e prejudica as

332 prôprias actividades futuras, porque eles

333 comecam a ter medo.

3059-3064: I APZ em Geral / 3059-3064: I Dificulta

3059 desafio nenhum, a verdade é que estamos é

3060 que poderemos estar a comprometer um

3061 certo percurso de desenvolvimento deles, ou

3062 seja, eles estagnam ali, eles param ali.

3063 Portanto, eles poderiam ir mais longe, mas

3064 não vão ter acesso ao ir mais longe.

3054-3059: I Dificulta / 3054-3059: I Motivatjâo
3054 R2 : Miúdos que já dominem e que as

3055 actividades que lhes são propostas, eles já

3056 dominem e jã conhecem, para além de se

3057 desmotivarem, de não se empenharem tanto

3058 no trabalho porque aquilo já não constitui

3059 desafio nenhum, a verdade é que estamos é

Retrieval of nested codes in anaee2.006

891- 897: I Apz act.consciente / 891- 897: I Facilita

891 aproximar. Mas é com o objectivo de os

892 envolver a todos na actividade da aula. E é

893 acreditando que vão acabar por perceber

894 como é que a aula funciona, o que é que eu

895 valorizo na aula e que vão acabar por

896 participar até voluntariamente na prôpria

897 aula.

291- 305: I Facilita / 291- 305: I MotivacSo

2 91 grupos por onde eu vou passando. 0 que eu

2 92 acho é que, com aqueles que são melhores,

293 consigo proporcionar-lhes a vivência de uma

294 situacão de jogo mais prôxima do que é a

295 realidade do Voleibol, portanto, do que os

296 motiva mais, com um ritmo, uma velocidade,

2 97 uma dinâmica mais prâxima do que é o

2 98 Voleibol ,
não é?, da modalidade neste caso.

299 Aqueles que estão a nlvel intermédio,
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300 progressivamente, vão entendendo que o

301 outro grupo está a trabalhar a um nível já
302 mais avancado, tenho o outro grupo como

303 referência, um bocado como modelo e vou

304 tentar caminhar para o nível em que o outro

305 grupo está, embora ...ainda me vou

Retrieval of nested codes in rosaee2.008

557- 563: I APZ em Geral / 557- 563: I Facilita

557 R2 : Penso que a demonstracão facilita a

558 aprendizagem deles, a compreensão do

559 exercício. Pronto, e realmente, eles podem
560 não perceber a minha explicacão teôrica

561 mas, depois, com a demonstracão .

Unidades de Registo para Respostas sobre a Frequência e Especif icidade das

das Situacôes Críticas

Retrieval of nested codes in antoeel.001

98- 103: F Específica / 98- 103: F Freq./Mto. Freq.

98 R3 : Acho que depende um bocado, ås vezes

99 de como os miúdos estão, se a coisa for

100 relativamente rápida, consegue-se, mais ou

101 menos, nao perder muito, muito tempo. Mas,

102 é uma situa^ão que ocorre com alguma
103 frequência.

1318-1349: F Freq./Mto. Freq. / 1318-1349: F S/ Referência

1318 P3 : Esta situacão, essa sensacão de o

1319 grupo estar a fazer aquilo que você pede,
1320 envolver-se fazendo aquilo que você pede,
1321 de uma forma auto-controlada, é uma

1322 situacão frequente, quer dizer você . . .

1323 R3 : ... é verdade!, esqueci-me de dizer uma

1324 coisa ainda agora que é o grau de

1325 autonomia que é necessário para eles

1326 também fazerem isto, não é..., implica que

1327 eles sejam capazes de se coordenar entre

1328 eles para o conseguir fazer e isso é positivo
1329 enquanto, ås vezes, os prôprios lideres da

1330 turma chegarem-se â frente e obrigarem que

1331 a turma, realmente, tenha capacidade de se

1332 organizar. Cada miúdo tem que ter a

1333 autonomia de saber que tem contribuir para

1334 o grupo e tem tomar a decisão de participar.
1335 P3 : O que é que é mais frequente é você ter

1336 uma sensacao de que o grupo participa,
1337 quer dizer, vai-se envolvendo, a pouco e

1338 pouco, ou que eles têm uma boa capacidade
1339 de autocontrolo e, portanto . . .

1340 R3 : . . .acho que no geral têm, excepto dois

1341 ou três miúdos que, de em vez em quando. . .

1342 o B. perde-se um bocado nisso, a S., por

1343 exemplo, acontece-lhe isso quando é ... não

1344 é que ela saiba tudo, mas quando é para

1345 fazer . . .aquilo e tal, mexer um bocadinho

1346 costuma muito e tal , ås vezes está

1347 sempre a ver quando é que não pode fazer,
1348 ela até gosta daquilo, mas, em doses

1349 mínimas.

898- 906: F Nada/Pouco Freq. / 898- 906: F S/ Referência

898 R3/R5: Não, não me parece que seja. Acho

899 que talvez, no princípio do ano, eu regista-
900 se assim algo turbulento na turma, mas foi

901 rapidamente ultrapassado e acho que se

902 chegou a uma plataforma de entendimento

903 tácito, digamos assim, implícito, das

904 pessoas saberem que num momento fazem

905 barulho, noutro momento não podem fazer

906 barulho.

Retrieval of nested codes in anaeel.005

626- 640: F Nada/Pouco Freq. / 626- 640: Frequência
626 P3 : Esta situacão, e agora não s6 em

627 relacao â T, mas em relacão aos alunos, é

628 frequente, ou não?, você dar uma indicacão

629 e eles não corresponderem a essa

630 indicacão.

631 R3 : Penso que não. Pronto, quando eu vejo
632 que eles, realmente, não estão a perceber,
633 eu penso que, desde que eu lhes dê uma

634 segunda explicacão, eu penso que å partida,
635 eles entendem, mas que também tem muito

636 a ver com a motivacão que eles têm e pelo
637 interesse pela matéria . 0 tipo de grupo onde

638 estão, depois elas diziam que era porque os

639 rapazes não passam a bola e, pronto, tem a

640 ver com essas situacôes.
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926- 941: F Nío sabe/NSo resp. / 926- 941: Frequência
926 P3 : Esta situacão é uma situatpão frequente?
927 R3 : Não sei . Há situacôes que até podem
92 8 surgir, mas que eu nem sequer dou por isso.
929 P3 : Mas que dê por isso?

930 R3/R4: Na situacão em pares, eles vão-se
931 corrigindo mutuamente. Mas que eu dê por
932 isso, acho que não será muito frequente.
933 Pronto, em termos de correccão, muitas
934 vezes ocorre : ...olha, mas tu estas a fazer

935 isto! ... e . . . tu estãs a dobrar bracos ! . . .
,

936 e . . .tu estás a dobrar esta perna! ....
937 Mesmo em termos de Ginãstica é capaz de

938 ocorrer mais, em termos de Andebol , penso
93 9 que não ocorre muitas vezes, âs vezes é

940 mais: . . .olha, fizeste isto mal ! . . .
, mas

941 assim uma demonstracão, não.

Retrieval of nested codes in rosaee2.008

149- 157: F Específica / 149- 157: F Nada/Pouco Freq.
149 P3 : Esta situacão é uma situacão que é

150 frequente?
151 R3 : Não, tão atrasados não. Com esta

152 turma, eu até estranhei porque eles não

153 costumavam ser assim.

154 P3 : portanto, normalmente, chegam. . .

155 R3 : ... sim, até ao segundo toque, ou estå

156 a dar o segundo toque e estão a sair do

157 balneário.

Unidades de Registo para Respostas Sobre as Determinantes

Contextuais das Situac5es Críticas

Retrieval of particular codes in antoeel.001

157- 161: C Aluno

157 R3/R4/R5: Acontece . Acontece quando acho

158 que estão quase todos, ao passar os olhos

159 assim rapidamente, vejo que me aprece

160 estar todos ou quase todos, normalmente

161 aproveito e fa?o a chamada assim. Quando

1627-1638: C Envolvimento

1627 R4 : A prôpria disposicão deles. Houve uma

1628 altura em que, por exemplo, já me

1629 aconteceu noutras turmas e nesta também,

1630 uma situagão em que eles tenham estado,

1631 por exemplo, antes da aula, a jogar futebol

1632 para aí durante uma hora e meia, chegam
1633 cansados, estiveram em actividade, já
1634 fizeram, digamos o aquecimento, não estão

1635 com muita vontade de estar a fazer o

1636 aquecimento novamente. Isto, acho que

1637 estas situacôes acontecem, a variacão

1638 individual, de aula para aula, é notôria .

248- 258: C Matéria/Conteúdo

248 R4 : Não, porque o Basquetebol, å partida,

249 tem a parte lúdica directamente, directa,

250 digamos assim, é um jogo estabelecido com

251 regras, é um jogo de equipa, e acho que os

252 desportos colectivos têm essa vantagem em

253 relacão aos desportos individuais, a parte

254 lúdica está sempre presente, seja a fazer o

255 que for, está sempre presente . Enquanto

256 que no Atletismo, ås vezes, certo tipo de

257 coisas é difícil conseguir introduzir mais

258 facilmente.

685- 690: C Professor

685 R4 : Há, isso naturalmente, consoante a

686 disposicão com que nôs estamos,

687 naturalmente que influencia a forma como

688 n6s somos claros ou não, se estamos

689 bastantes cansados, se calhar, não

690 conseguimos ser tão claros na exposicão. A

778- 780: C Professor

778 R4 : Naturalmente, circunstâncias em que

779 tenho maior qualidade técnica no que estou

780 a fazer. Dar maus exemplos, não é bom.

Retrieval of particular codes in antoee2.002

2459-2467: C Geral

2459 R4 : Quer dizer, não lembro assim de

2460 nenhuma situacpão em que eles . . . quando

2461 não estão motivados para a situacão dizem-

2462 me . Por exemplo, a C. não gosta de

Resultados



2463 Basquetebol e ela diz. Mas, apesar de me

2464 dizer lá vou conseguindo motivá-la,
2465 empenhá-la a ver se ela. . . e ela consegue

2466 fazer, vai conseguindo fazer. No Andebol ,

2467 que eu me lembre . . .

1067-1077: C Matéria/Conteúdo
1067 R3/R4: Pronto, quando tenho pontes para

1068 trás que consigo fazer, normalmente consigo
1069 fazer a explanacão bem. 0 problema é

1070 normalmente quando comeco a introduzir

1071 uma coisa nova, aí talvez me perca

1072 exactamente naquilo que eu disse ainda há

1073 bocado, na contextualizacão . Agora, quando
1074 a contextualizacão já está mais ou menos

1075 realizada é sô meter um pontozinho aí ,
sou

1076 perfeitamente sintético e acho que consigo
1077 resolver o problema bem.

Retrieval of particular codes in tereee2.004

545- 560: C Aluno

545 R3/R4: Depende das situagôes. Eu penso

546 que, para muitos destes alunos, o

547 significado da actividade física é algo que

548 ... é quase como estudar, pronto, como vir

549 âs aulas, é algo que já ouviram tanto, já lhes

550 foi tantas vezes repetido, tem que ser e

551 pronto, mas não é algo consciente, não está

552 consciencializado, portanto, é um significado
553 que se dilui muito porque tem que ser, não

554 percebem o verdadeiro interesse daquilo.
555 Sabem que faz bem â saúde, sabem que

556 nao sei quê, sabem questôes genéricas
557 sobre a EF e a actividade física no geral,
558 mas não lhe atribuem significado real . Em

559 relacão aos que desistem logo, não é tão

560 frequente assim, felizmente

Unidades de Registo para Respostas Sobre os Modos de Intervencão pedagôgica para

Enfrentar as Situacôes Críticas

--> f ile: antoeel. 001

1376-1388: M Não Relacionado AND 1376-1388: M Princ. clima

P5: Chama a atencão, é..., chama a atencão

para importância do grupo. . .

R5 : Exactamente, acho que é importante
eles perceberem que, tendo em atencão a

sociedade que temos cada vez mais, mais

individualista, é importante que eles

percebam que há coisas em que tem ser

dado espago ao indivíduo e há outras coisas

em que o indivíduo se tem que,

obrigatoriamente, integrar num grupo,

porque a sociedade funciona e tem que

funcionar num colectivo e as pessoas têm

que perceber isso.

--> file: rosaee2. 008

1251-1258: M Não Relacionado AND 1251-1258: M Princ . clima

R5 : Sim, å partida, no início do ano não se

pode dar liberdade, como se diz. Pronto,

depois é conforme o comportamento dos

miúdos, a gente logo vê se eles realmente

se respeitam uns aos outros, como é que
tratam o professor, pronto, a forma de estar

deles, nas aulas, vai condicionar isso.

Tenho turmas completamente diferentes.

--> file: tereeel.003

199- 222: M Princ. organ AND 199- 222: M Não Relacionado

R5 : Não. Isto é, quando os grupos estão

preestabelecidos, quando eu já tenho os

grupos eu digo: . . .olha, o grupo tal

constituído por A, B, C e D
, portanto,

âs vezes , sou eu a formar grupos , já vêm

preestabelecidos. Noutros cujo objectivo dos

exercícios não depende dos grupos de nível,
ou sem ser grupos de nível, âs vezes até

... âs vezes quero constituir grupos de

nível, outras vezes quero, obrigatoriamente,
constituir grupos cujo nível seja

heterogéneo, depende, portanto, já trago os

grupos formados, ou não . Quando é

indiferente, portanto, e eu penso que,

quando é de facto indiferente, é preferível
eles estarem inseridos num grupo onde

estejam bem inseridos, onde se sintam bem

a trabalhar e trabalharem aí, desde que

salvaguardadas as questôes da disciplina,
porque, âs vezes, os amigos também

servem é para "coboiada", eu penso que é

preferível . Portanto, acho que é um clima
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mais positivo de aula . Nessas situacôes, é

que há os miûdos que ficam de fora.

--> file: tereee2.004

59.6- 610: M Nîo Relacionado AND 596- 610: M Princ. instru
R5: É evidente que, quando corrijo, tento ver

se a correccão surtiu efeito, não quer dizer

que isso se verifique sempre, mas, no geral,
tento. Quando o corrijo, tento ver se a

correccão surtiu efeito. Se hã uma situacão

qualquer em que a correccão não estã a

surtir efeito sistematicamente, portanto,

normalmente, acabo por deixar cair aquela
situagão e não insisto naquele momento

mais, porque acho que, a certa altura, é

contraproducente, eles vão-se intimidando

mais. Mudo para outra coisa e, depois,
numa outra aula volto â carga . Mas, ali acho

que há algumas insistências demasiadas

que são prejudiciais . Por exemplo, foi o caso

--> file: antoee2.002

2961-2974: M Relacionado AND 2961-2974: M Princ. clima

R4/R5/R6: Não, porque hã vários tipo de

problemas em relagão â prãtica. Por

exemplo, também hã aquela motivacão do

tipo que faz tudo e mais alguma coisa, que
olha para aquilo e: . . .por amor de Deus,
estou farto de estar aqui!, dêem-me uma

coisa mais diflcill.... Também há esse tipo
de motivacão que é preciso arranjar tarefas
mais diflceis e ao contrário, tarefas mais

fáceis para os outros desempenharem,
portanto, as prôprias progressdes de

aprendizagem devem ser feitas tendo em

consideracão a motivacão do aluno para

aquilo ou a desmotivacão, digamos assim.

--> file: tereee2.004

1019-1046: M Relacionado AND 1019-1046: M Princ. clima

Não vou para ali fazer comícios âs massas

por questSes de valores . Isto é, sempre que

há uma situagão em que se proporcione
falar... por exemplo, tudo que seja

situa?6es de entreajuda e de estimular a

entreajuda é uma questão de valores e de

formagão humana. De respeito pelas
actividades dos outros e pelas suas prôprias
é uma questão de valores e de fortnagão

humana, portanto, surgem muitas vezes

estas situacôes, mas são sempre a

propôsito de alguma coisa que tenha a ver

com a actividade. Não vou para lá falar de

valores no geral ou, de repente, hoje vou

falar sobre não sei o quê, não, surge . Surge

naturalmente sempre que há um grupo

grande em interaccão que é um caso as

questôes das relacôes humanas e dos

valores colocam-se sistematicamente . Quer

das relatpôes humanas, quer das atitudes

face ao trabalho, face ao empenhamento,

face â coragem, portanto, eu penso que as

aulas de EF envolvem, de facto, uma série

de atitudes e comportamentos importantes,

se forem bem aproveitados, portanto, que

contribuem para a formagão geral deles

como indivlduos, cotno pessoas. E, de facto,

aproveito isso.

--> file: antoeel.001

84- 89: M Princ. organ AND 84- 89: M Relacionado

logo ao princlpio. Isso parte também um

bocado dos miúdos estarem habituados a

terem um grau de autonomia relativamente

grande que lhes permitam também eles

prôprios terem essa f lexibilidade para

organizar as coisas mais rapidamente. Se

--> file: anaeel.005

2022-2036: M Relacionado AND 2022-2036: M Princ. instru

R5: Despachar aquele momento e entrar

noutro a seguir. É mesmo assim, eu acho

que se não aparece a oportunidade de

ganhar significado o que n6s estamos a

fazer aquilo transforma-se num massacre.

Estamos a bombardeá-los com algo que

eles entendem e transforma-se num

massacre. Um massacre para eles para o

professor e, portanto, é despachar a

situagão e entrar noutra, pronto, paciência,

adeus, pode ser que aparega outra altura,

outra oportunidade para isto ser falado,

pronto, paciência. Também pode ser eu a

ser chata, percebes? : ...então isto não

anda?, não avanca? . . . .
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--> file: anaeel. 005

3412-3446: M Relacionado AND 3412-3446: M. Princ . Disciplin

R5: Eu entendo a disciplina na aula como

aprender um conjunto de regras que

garantam a seguranca da actividade que se

está a fazer, portanto, a seguranca de todos

os elementos que estão na aula.

P5 : Seguranga física?

R5 : Física. 0 respeito pelos materiais e

pelos equipamentos e pelo espaco onde a

aula decorre . E os comportamentos que não

prejudiquem, nem a forma de organizacão
da actividade, nem o prôprio funcionamento

da actividade, portanto, que não interfiram

com os outros, nem interfiram com a prôpria

actividade. E há uma coisa eu, no princípios,
nas primeiras aulas digo muitas vezes que é

uma das coisas que eu não tolero, que é a

falta de respeito. Não é que eu não tolero,

se elas ocorrem a gente tem as encaixar,

mas reajo logo â falta de respeito e tento-

lhes transmitir a nocão de respeito que

comeca no respeito por eles prôprios, pela

imagem que eles criam nos outros, face aos

comportamentos e ås atitudes que eles têm

na aula, o respeito pelo trabalho, pelos

colegas, pelo professor. Portanto, tento

transmitir-lhes muito essa nocão, para tentar

também responsabilizá-los a nível das suas

atitudes, dos seus comportamentos dentro

da aula, tentando garantir, porque a

disciplina é fundamental, um clima também

propício â actividade. Não é aquela

disciplina. . . eu não associo a disciplina

rigidez, a silêncio, ao estarem quietos, mas

eu associo a disciplina ao respeito,
efectivamente por todas estas componentes.

tereeel.003

M Relacionado /Clima/ AND 1941-1952: M Altemativos

P5 .- Não sei, se o faco, não sei se é

ocasionalmente, se o fa<?o não é de

propôsito, nem deixa de ser, eu procuro falar

com eles normalmente, se é sobre situagôes
de aulas, muitas vezes, situacôes de aulas

tem a ver com outras. Depois a escola tem

uma série de actividades de complemento
curricular que permitem a relacão entre o

professor e os alunos, portanto, não tem a

ver s6 com o espaco da aula, mas com

outras actividades, que são actividades

formativas para os miúdos .

--> f ile: anaeel. 005

992-1000: M Alternativos /Relacionado/ AND 992-1000: M Proc Instrucão

R5 : Acompanho com muitos gestos,

acompanho com uma grande variacão do

tom de voz que é para não os deixar

adormecer, que é para ver se eles

concentram a sua atencão em mim, se

focalizam em mim. E, sempre que possível,
faco uns gestos, tentando reforcar através

dos gestos, aquilo que eu pretendo

transmitir, muitas vezes, fago até mímica .

- - > f ile : rosaee2 .008

570- 584: M Alternativos /Relacionados/ AND 570- 584: M Proc Instrucão

R4/R5: Também. Pronto, é assim, eu na

Ginástica podia ter sido eu. Nestas

situacôes mais fáceis, não fiz porque,

pronto, por causa das situacôes que eu já

referi, mas, por exemplo, há matérias em

que eu estou mais â vontade, demonstro eu,

aquelas em que não estou muito â vontade,

selecciono um miúdo. Ou então há um aluno

que eu sei que faz muito bem e, â partida,

quando sei que ele faz muito bem, ponho-o
a demonstrar porque não me custa nada .

Quando não conheco bem os alunos é que

âs vezes faco eu. Ou mesmo quando eu,

realmente, tenho algumas dif iculdades,

prefiro que seja o aluno a demonstrar.

--> f ile: tereee2. 004

99- 110: M Alternativos /Relacionados/ AND 99- 110: M Proc Organizacao
R5 : Nao, muitas vezes deixo-os. Se eu

deixasse grupos formarem-se ao critérios

deles, se calhar, nalguns casos, era mais

rápido. S6 que depois também não ia de

encontro ao que eu pretendia com a aula.

Portanto, muitas vezes, eles formam os

grupos por eles, quando não tenho qualquer

objectivo específico com os grupos , a não

ser ter um grupo reduzido de alunos em

cada situacão de aprendizagem. Agora,

quando eu tenho qualquer objectivo com
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tenho que os formar eu, previamente.

--> file: anaee2.006

2918-2935: M Alternativos /Relacionados/ AND 2918-2935: M Proc Disciplina
R5: ... logo, logo, porque acho que eu

tenho que lhe fazer entender que considero
que aquele comportamento é inadequado,
eu tento justificar porque é que eu o

considero inadequado e que ele argumente .

E, para mim, o ideal é que eles argumentem,
porque é através da argumentacão deles

que eu posso intervir, que eu posso rebater.
0 problema é quando eles não argumentam
e o H. é muito desse género, cala-se,
esconde-se, o que não me permite a mim

mexer com ele porque não me dá essa

hipôtese de rebater a argumentacão dele.
S6 que, depois, é assim, eu tenho esta

intervencão, mas depois eu digo-lhe: ...no

fim da aula, não se vá embora que eu quero
falar consigol... e, depois, no fim da aula,
falo com eles individualmente .

--> file: anaee2.006

950- 953: M Relacionado /Único/ AND 950- 953: M Proc Instruijão
R5 : É tentar encontrar uma posicão em que
todos me vejam, todos me oucam e,

minimamente, também os consiga ver a

eles.

--> file: antoee2.002

391- 403: M Único /Relacionado/ AND 391- 403: M Proc OrganizacSo
R5: . . .não, nãol, eles, nonnalmente,
mantém o grupo com que escolheram antes,

que escolheram no princlpio, ou seja, numa

situacão em que são grupos similares, em

que são grupos de equipas, digamos assim,
numa situagão destas que tinha quatro
tabelas, por exemplo, para fazer lancamento

na passada, mas também tinha dois campos
de Basquetebol, quando era para fazer jogo,
cinco contra cinco, ou seja, podia-se
claramente manter os grupos em termos de

jogo em relatpão aos grupos de trabalho em

termos de lancamento na passada . E aqui

--> file: rosaeel.007

485- 493: M Relacionado /Ûnico/ AND 485- 493: M Proc Disciplina
P5: estava a dizer que eles estavam mais

dispersos. Normalmente, você controla a

maneira como eles se sentam?

R5: Á partida, junto a mim. Se eu vejo que
está um aluno mais afastado. . . enquanto
estive ali a conversar tinha-os controlados,

tnas, para já, era uma situagão mais

afastada da situacão de exerclcio e, além

disso, estavam mais afastados.

--> file: tereeel.003

1886-1911: M Alternativos /NSo Relacionado/ AND 1886-1911: M Proc Clima

P5 : Como é que tu normalmente procuras

proceder na aula?, estamos a falar da

questão do clima.

R5 : Não sei , acho que não procedo

especialmente de maneira nenhuma, deixo a

aula correr. Agora, há questôes evidentes

nesta turma, nesta turma e não s6, mas

nesta turma, que é o caso de que estamos a

falar, que é alguns dos miúdos estão, de

facto, naquela fase de afirmagão da sua

vontade prôpria e do seu ser pela negatpão.
Não ésôoR., éoR., éaL., há uma C . que

pouco vai ås aulas, pouco tenho que

interagir com ela nas aulas, s6 fora para lhe

chatear a cabeca para ir ås aulas, mas nas

aulas pouco tenho que interagir com ela, há

ali um grupo de miúdos, de facto, que, na

fase de desenvolvimento em que estão,

reagem, muitas vezes, por uma certa cultura

da negligência. Pronto e, em relacão a isso,

complica-se porque ninguém de gosta de

sentir, e eu não gosto de sentir que comeca

a haver abandalhamento . Âs vezes reajo

mais, outras vezes, reajo menos, procuro

Ber, de alguma forma, mais ou menos

comedida. Depois, há outras situacôes,

--> file: tereeel.003

689- 704: M Alternativos /NSo relacionado/ AND 689- 704: M Proc InstrugSo

R3/R5: Não sei se sabes que eu fico...

uma pessoa procura que a instruijão seja o

mais curta possível e que vá ao essencial,

mas eu tenho sempre a nocão de que há

sempre mais qualquer coisa que podia ter

sido dita. Fico sempre com a nocão de que a

informagão acabou por ser incompleta. E, âs
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vezes, posso querer completar a Introducão

das actividades dada e acrescento mais isto

e, depois, mais aquilo. Mas, normalmente,

opto por fazer esses acrescentos já durante

a execucão do exercício. Também já

cheguei a situacôes de ver que eles não

perceberam, ou a generalidade não

percebeu, está a executar mal e paro tudo e

explico outra vez .

--> f ile: anaeel. 005

695- 721: M Alternativos /Não relacionado/ AND 695- 721: M Proc Instrucão

. . . eu comporto-me com eles como uma

mãe com os filhos! . .
., portanto, ameaco,

ameaco... quer dizer, repito, repito, até

que um dia é assim: ...acabou!, não repito

mais, quem percebeu, percebeu, quem não

percebeu, paciência!, passe bem muito

obrigado, mas eu não torno a falar no

assunto! . . .
, mas, a verdade é que eu, na

aula seguinte, torno a falar no mesmo

assunto, torno-me a preocupar com as

mesmas coisas, portanto, já me aconteceu

aulas, e eu já disse há bocado, em que eu

faco um bocado a ameaca dizendo:

. . .pronto, eu já esgotei, já disse tudo o que

tinha a dizer, já não sei outra formas, eu

rendo-me, porque já não consigo encontrar

outra maneiras de vos dizer isto e explicar,

portanto, na prôxima aula é avaliacão! . . . .

E então, o que é que acontece quando é a

avaliacao, eles sentem-se pressionados

pela questão da avaliagão, e é aí,

exactamente, quando eles se aproximam de

mim e me vêm pedir ajuda. E rendo-me,

quer dizer, não consigo fazer a avaliacão,

ou seja, quando eu os ia castigar com a

avaliacão, depois não consigo fazer a

avaliacão. E, depois, sou confrontada com

--> file: tereeel.003 -- --

534- 553: M Alternativos /Não Relacionado/ AND 534- 553: M Proc Organizacão

R5 : Olha isso tem a ver com estilo de

actividade que eles fazem. Por exemplo, eu

posso... eu tenho pátio todo para usar,

quando estou no pátio, tenho o pátio que já
de si é bastante grande e tenho aquele

campo de Basquetebol por cima. Se a

actividade que estou a fazer com os miúdos

me exigir ocupar aquele espaco, eles vãc

para lá, mas eu controlo-o com muito mais

dificuldade. Se a actividade que eles vão

fazer, se consegue manter ali sem

confusoes, por exemplo, noutro dia que eu

estava bestialmente preocupada com o jogo
e estavam dois grupos nas zonas por trás da

baliza a fazer jogo de passes, penso que

aquele é um espaco adequado para o três

para três sem terem que ir lá para trás sem

terem que ficar assim completamente fora

do controlo. Agora, se tenho que utilizar

mais espaco, utilizo.

--> file: anaee2 .006 -

2390-2402: M Não Relacionado /Único/ AND 2390-2402: M Proc Clima

porque é uma questão de respeito. Por outro

lado, eu ainda me lembro quando era aluna

também, mas também não preciso disso

porque vejo a reaccôes deles quando eu

lhes troco os nomes a atitude deles e:

...que chatice!, não sabe o meu nome, lã

se enganou outra vez! .... Nota-se

perfeitamente que, para eles, é algo

negativo o professor nao saber o nome

deles e eu acho que eles têm razão. Acho

que é o mínimo, quando n6s queremos falar

com alguém não é . . . 6 tu ! . . .

,
... 6 psst !

,

psst ! .

--> file: antoeel. 001 --

73- 84: M Ũnico /NSo Relacionado/ AND 73- 84: M Proc Organizacao

que está e quem é que não está. A outra

forma, em relacao å formacão dos grupos,

acho que, em parte, é capaz de ser um

bocado preguica minha, mas também tenho

um bocado de má experiência das vezes

que organizei grupos antecipadamente,

porque chegava âs aulas e faltavam dois ou

três, tinha que reformular os outros grupos,

acabava por . . . a vezes, cheguei a perder
mais tempo em reformulacôes de grupos do

que em estar a fazer os grupos, digamos,

logo ao princípio. Isso parte também um

--> file: antoee2.002 -

3207-3221: M Não Relacionado /Disciplina/ AND 3207-3221: M Único
R5 : E além disso a corrida tem uma
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vantagem que é, eu não gosto das flexôes
ae bratpos, isso dá um ar demasiado
militarizado â questão, as flexôes de bracos
nao sei porquê, pode ser impressão minha,
mas fica a turma toda a ver é um castigo
demasiado humilhante, que eu não acho
que seja positivo. Enquanto desta forma
pode ser ligado â prática, mas eles vão
fazendo aquilo, levam uma bola, mesmo que
seja sem bola, mas se for com a bola, vão a
driblar e tal, mas depois não estão a lancar
a fazer uma coisa mais gira. Eu vejo as

coisas mais assim, portanto, flexôes de
bracos e abdominais, não faz o meu...

--> file: anaeel.005

3554-3557: M Nio Relacionado /Dísc^w"and^S5^55 . . "m único
acreditando que eles vai modificar, acho
prefiro mandã-lo embora e, depois, eu

acalmar, ele acalmar e depois ter uma

conversa muito directa com ele ou com ela.

Unidades de Registo para Respostas sobre os Resultados dos Procedimento
Utilizados durante as Situacôes Crítica

s

s

Retrieval of nested codes in antoeel.001

--> Re. Clima

266- 272: Re. Clima / 266_ 272: Re Positiv0
266 consigo, se calhar, fazer uma melhor gestão
267 da motivacão dos miûdos e da adequatpão,
268 digamos assim, â actividade em si, dependo
269 um bocado do tipo de actividade, tal como
270 eu disse, competitiva, não competitiva,
271 dentro do tipo de objectivos que quero'ter na

272 aula.

--> Re. Disciplina
1988-1993: Re. Disciplina / 1988-1993: Re. Positivo

1988 o P., com quem tive conflitos no princlpio do
1989 ano, de maneira a conseguir que ele
1990 trabalhasse no esquema que eu gostava
1991 que ele trabalhasse, consegui acho que
1992 agarrá-lo no final, colocã-lo deste lado,
1993 digamos assim.

2399-2405: Re. Disciplina / 2399-2405: Re. Negativo
2399 R7 : . . . em relatpão ao B, acho que não foram
2400 totalmente positivos, podiam ter sido

2401 melhores. Aliás, em relacão â disciplina,
2402 tenho consciência de que poderia ter feito

2403 melhor, foi por incorreccão minha, na

2404 análise e âs vezes, da actuacão, acho que
2405 foram dois aspectos que . . .

--> Re. Instrucão

1093-1099: Re. Instrusão / 1093-1099: Re. Positivo

1093 R7: Acho que são positivos, acho que â uma

1094 consolidacão da aprendizagem em termos

1095 de intelectualizacão, digamos assim, dos

1096 gestos, que acho que passa um bocado pela
1097 verbalizacão da coisa, não é... Se eu souber

1098 explicar como é que um gesto é feito,
1099 melhor saberei fazer na prática.

--> Re. Negativo
263- 266: Re. Negativo / 263- 266: Re. Organizacão

263 R7: Bem, os resultados são sobretudo... há

264 um problema que é a nível do tempo, está

265 registado isso e é notôrio, por outro lado,
266 consigo, se calhar, fazer uma melhor gestão

Retrieval of nested codes in tereeel.003

--> Re. Instrugão
365- 382: Re. Instru<;ao / 365- 382: Re. Negativo

365 R7 : É a fase final, a fase final da aula,
366 normalmente fica descontrolada, por

367 exemplo, eu houve uma altura em que fazia,
368 procurava fazer sempre trabalho individual

369 ou de exerclcios de técnica individual e,

370 depois, completar com situacôes de jogo. E

371 sempre que faco isso, o tempo de jogo é

372 utna coisa tão ridícula, que não valia a pena .

373 Agora, já tento organizar as coisas, apesar

374 de serem mais chatas para os alunos, mas,

375 de facto, o tempo de aula é tão curto, eu

376 tenho a sensagão de ser tão curto que,

377 quando é situacôes de jogo, pronto, ser a

378 maior parte do tempo da aula para situacão

379 de jogo, mesmo para um grupo ou para
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380 outro e, depois, as aulas de trabalho técnico

381 serem essencialmente aulas de trabalho

382 técnico.

Retrieval of nested codes in rosaeel.007

--> Re. Clima

721- 726: Re. Clima / 721- 726: Re . Negativo
721 não houve quaisquer problemas e na

722 Ginástica, penso que não gostam muito,

723 mas aquela situacão agrada-lhes um

724 bocado, a situacão de passar por pino,
725 sempre são exercícios diferentes, penso

726 que , mesmo assim, não surgia tanto . Foi

587- 592: Re . Dúvida / 587- 592: Resultados

587 P7 : Pensa que serã, ou sente?

588 R7 : Não sei . Não sei, realmente, se eles

589 conseguem. . . pronto eu não consigo
590 concluir se , realmente eles conseguem

591 apreender ou não. Mas, pelo menos ,
foi

592 referenciado .
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Anexo 2.10 - EXEMPLOS DE UNIDADES DE REGISTO CLASSIFICADAS NA
ENTREVISTA SOBRE CONCEPQÔES DO PROFESSOR ACERCA DO
PROCESSO DE ENSINO EM EF

Unidades de Registo para Respostas sobre o Contributo da
Educacão Física na Formaíão Escolar dos Alunos

Retrieval of nested codes in antocp.001

--> act. motora

102- 116: act. motora / 102- i16: cap. análise
102 Rl: Tal como tinha referido no princlpio
103 tem a ver com o movimento que os alunos
104 realizam por si e com a interpretacão que
105 eles fazem.. por exemplo, a nível por
106 exemplo como exemplo dos factores
107 externos, por exemplo, numa situacão de
108 desporto colectivo, por exemplo em que
109 há uma situacão em que tem que
110 interpretar a situacão de jogo, ou seja, não
111 propriamente uma questão motora em si
112 nesse momento, mas hã uma interligatpão
113 com a parte motora dele e interpretagão
114 da parte motora dos outros, numa

115 expectativa do que é que os outros irão
116 fazer.

--> conhecimento

46- 74: conhecimento / 46- 74: interdisciplinar
46 por al que funciona. Relativamente ao

47 resto em termos de formacpão e a

48 integracão no currlculo escolar, em termos
49 gerais, acho que pode servir também
50 como velculo de passagem de informa?ão
51 doutras disciplinas em coisas
52 actividades mais especlf icas . Se

53 pegarmos um bocado no Desporto
54 Escolar, embora não esteja na actividade
55 curricular de EF, dá perfeitamente para
56 veicular outro tipo de informagães, por
57 exemplo com várias não sô o

58 desportos escolares em termos de

59 vistos de uma forma formal, mas vistos,
60 talvez, de uma forma não-formal, por
61 exemplo as actividades de ar livre que dã

62 para fazer várias coisas que possam
63 também tomar tomar por exemplo
64 nas Ciências Naturais e na parte de

65 ambiente, na parte de ambiente dá para ir

66 buscar outro tipo de informacão também e

67 veiculã-la. Portanto acho que, ganha-se
68 cada vez mais um novo papel, não s6 face

69 â parte curricular e tudo isso, mas ganha-
70 se um novo papel em termos de como

71 velculo de passar outro tipo de informacão
72 que não é do nosso teor . . em termos de

73 EF estrita. Acho que é esse um bocado o

74 papel que ela terá...

Retrieval of nested codes in terecp.002

--> act. desporto
82- 87: act. desporto / 82- 87: conhecimento

82 conhecimento efectivos, a capacidade de olhar

83 para o fenômeno desportivo e perceber o que

84 se passa e o que é, e olhar para um jogo e

85 saber que jogo é que é e o que se está a passar

86 e perceber o que se passa å volta do fenômeno

87 desportivo, portanto conhecimentos efectivos

--> act. motora

37- 51: act. motora / 37- 51: atitude

37 Portanto, isto por um lado. Em termos de

38 prática, eles devem sair da escola,
3 9 efectivamente com hábitos de trabalho e de

40 participacão nas actividades flsicas. Sentirem

41 que a actividade física, de alguma forma, no fim

42 da sua escolaridade, é algo a que eles devem

43 dar continuidade quando saírem da escola. Mal

44 ou bem, de uma forma ou de outra, com

45 regularidade ou menos regularidade, não devem

46 abandonar, porque sentiram que lhes fez bem,

47 que lhes serviu para alguma coisa. Se isso

48 acontece ou não, o caso já é mais complicado,
4 9 mas é o que eu acho que a escola deve

50 organizar-se no sentido de lhes permitir que

51 eles saiam daqui, no fim dos doze anos, com

--> atitude
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67- 78: atitude / 67- 78: social

67 actividades físicas. 0 outro aspecto é que eu

68 penso que a disciplina de EF tem o privilégio,

69 em relacão ås outras, de poder agir sobre os

70 alunos é do ponto de vista, efectivamente, da

71 cooperacão, da socializacão, do trabalho

72 colectivo. Portanto, isto penso que são tao

73 importantes como o resto. Na EF dou tanto peso

74 a isso como aos conhecimentos concretos

75 porque acho que não há muitas disciplinas, ou

76 hipôtese de organizar muitas disciplinas que

77 tenham o privilégio de puder trabalhar, como

78 esta tem, nestas áreas .

Retrieval of nested codes in anacp.003

--> act. motora

31- 33: act. motora / 31- 33: percepcão de competência

31 conhecerem a si prôprios, tomarem

32 consciência do seu verdadeiro valor em

33 termos motores, tentarem perceber se é

- -> act . programa

79- 83: act. programa / 79- 83: percepcao de competência

79 acabei por valorizar muito a área da EF

80 como uma área que lhes permite a eles

81 conhecerem-se em relacão aos conteúdos

82 específicos da disciplina, portanto, em

83 termos motores, mas também em termos

Retrieval of nested codes in rosacp . 004

35- 37: act. desporto / 35- 37: prestaijâo
35 motor, saber dar um pontapé, saber fazer um

36 remate todos estes gestos técnicos

37 específicos das modalidades. Aprender todos

--> condicao física

32- 34: condicão física / 32- 34: prestacão
32 Rl : Pronto tem a ver com as prôprias
39 capacidades motoras, f lexibilidade,

40 a resistência e também o desenvolvimento

Unidades de Registo para Respostas sobre as Condicionantes

ao Contributo da Educacão Física para Formacão Escolar dos Aluno

Retrieval of nested codes in antocp.001

--> atitude face EF

183- 192: atitude face EF / 183- 192: família

183 prôprios alunos têm da EF, em termos de

184 que alguns a vêm como uma disciplina
185 acessôria, têm uma família que os induz a

186 isso .."não te preocupes agora que isso

187 arranja-se um atestado médico para o ano

188 inteiro" e alguns porque não gostam

189 mesmo da prôpria actividade física,
190 embora seja um bocado estranho até uma

191 certa idade não gostarem de actividade

192 física. Agora em termos de ambiente de

--> competência
206- 213: competência / 206- 213: professor

206 Portanto, eu acho que isso ao fim ao

207 cabo o problema é o que o professor vai

208 fazer em relacão aos alunos, e como vai

209 fazer, e acho que de resto tudo o resto

210 influencia essa capacidade e essa

211 maneira de estar e de usar as alternativas

212 do que propriamente directamente a parte

213 a parte da aprendizagem.

Retrieval of nested codes in terecp.002

- -> clima/organiza<;ão
181- 194: clima/organizacão / 181- 194: escola

181 R2 : Eu penso que é essencial a organizacão da

182 escola . Da escola e, neste caso específico, do

183 grupo de EF . Aquilo que n6s pedimos aos

184 alunos que é capacidade de trabalho colectivo e

185 de enfrentar dificuldades e de assumir riscos,
186 etc. é aquilo que se deve pedir â escola e aos

187 grupos de EF, o que nem sempre é possível,
188 mas tem a ver com o trabalho do grupo e da

189 escola. Se a escola criar condicôes para a

190 disciplina de EF funcionar normalmente.
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191 portanto, com peso, enfim, com dignidade e se

192 o grupo assumir a necessidade da dignidade na

193 sua disciplina e conseguir organizar as coisas
194 nesse sentido, eu penso que é posslvel. Penso

--> estatuto disciplina
52- 63: estatuto disciplina / 52- 63: sistema educativo

52 esse sentido. Penso que se tem evoluldo nesse

53 sentido, isto é, o facto de os 10°, 11* e 12*,
54 neste momento, terem EF no currlculo com

55 classif icacão, apesar de não contar para nada,
56 mas com três horas semanais e de a escola se

57 poder organizar para mantê-los em actividade

58 até ao 12° ano, sem desvalorizar a disciplina,
59 contribui para isso. Quando, praticamente, as

60 coisas acabavam no 9° ano e nos 10° e 11°

61 eram toneladas de atestados médicos, a prôpria
62 escola deixava desvalorizar a necessidade da

63 prãtica da Educacão Flsica. Penso que, neste

Retrieval of nested codes in anacp.003

--> alunos

55- 67: alunos / 55- 67: formatjão anterior

55 secundário, cada vez me apercebo mais que
56 isto está muito dependente das vivências

57 deles, entre eles, e, efectivamente, os

58 miúdos, a grande maioria deles, não têm

59 culpa nenhuma de não ter tido vivências e

60 não ter tido bases. Portanto, aquilo, ainda

61 no outro dia nôs estávamos aqui a

62 conversar, aquilo que os outros professores
63 comecam a perceber nas outras disciplinas .

,

64 que é terem que lidar com turmas em que os

65 miúdos não têm bases, nôs jã nos

66 habituámos muito a isso, porque,
67 efectivamente, eles não têm bases.

--> condicSes lectivas

272- 283: condicôes lectivas / 272- 283: escola

272 coisa é verdade porque o percurso da EF na

273 vida escolar dos miúdos também é

274 extremamente irregular, porque â mlnima,
275 ou porque está a chover, ou porque o piso
276 está todos estragado e está todo degradado,
277 pronto, não há aulas e interrompe-se. E eu

278 acho que isso é fundamental, a

279 regularidade . Inclusive, n6s aqui s6 temos

2 80 duas horas de EF e eu acho que devlamos

281 ter três horas de EF para termos um melhor

282 conhecimento dos alunos e para podermos,
283 efectivamente, intervir. . . lå está, como eu..

Unidades de Registo para Respostas sobre o Papel do Professor

no Contributo da Educacão Fĩsica para Formacão Escolar dos Alunos

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> funcão formacão

249- 274: funcão formafĩo
249 também na capacidade que o professor

250 de, ele prôprio, superar, o conseguir por

251 ele estudar, evoluir, ter essa capacidade

252 de superacão, que ao fim ao cabo eu acho

253 que é onde a formagão inicial que é

2 54 essencialmente aí que a formacão inicial

255 de um professor deve bater, enquanto que

256 a formatpão posterior, portanto, não sei se

257 lhe poderei chamar recorrente, talvez,

258 mas formagão contlnua interesse até,

259 talvez, mais na parte técnica e na parte

260 didáctica em relacão a certo tipo de não

261 descurando, naturalmente, se for esse o

262 caso, uma vez por outra, alguma acgão de

263 formaîão tnais virada para a reflexão

264 enquanto reflexão sobre o papel do

265 professor e da sua capacidade de estudar

266 por si. Mas acho que é importante,

267 realmente, que a formagão inicial forneca

268 essa capacidade de, por si e per si,

269 portanto, conseguir dar âs dificuldades

270 que tenha e conseguir estudar e aprender

271 por ele prôprio, lendo algum livro ou então

272 falando com um colega e observando as

273 aulas de um colega, tentando sempre

274 superar-se.

Retrieval of particular codea in terecp.002
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--> funcão afectiva-relaci

335- 351: funcSo afectiva-relaci

335 é estar com os alunos, fazer parte daquele

336 grupo. 0 grupo de trabalho é um grupo de

337 trabalho que implica professor e alunos, neste

338 caso, eu não estou ali a despejar despejar é

339 difícil em EF, mas a ideia global é esta, isto é,

340 eu não estou ali a despachar uma chatice, estou

341 ali durante 50 minutos para que a aula seja

342 agradável para eles e para mim, que a aula

343 corra bem para eles e para mim. Isto é, aquilo é

344 um grupo único, eu tenho que me empenhar, eu

345 tenho que sentir da parte deles que há tanto

346 prazer em estar ali como há da minha em estar

347 ali. Não sei como ê que te hei-de explicar isto,

348 mas é se os miúdos não respondem uma

349 pessoa sai chateada da aula "fogo!, isto hoje

350 correu mal â brava" . Isto acontece, há dias em

351 que os miúdos nao respondem por qualquer

--> funcao ensino

354- 368: funcao ensino

354 R3 : Responder é âquilo que lhe foi solicitado, é

355 estar na aula efectivamente . Assim como eu, há

356 dias em que eu também posso vir mais

357 chateada e não estar com os miúdos . Estou ali

358 e não estou, estou ali a fazer, a despachar, não

359 é bem cumprir horário, mas não estou ali, nao

360 estou com a preocupacão de ver o que é o A, o

361 B , o C ou o D ou o não-sei-quê está a fazer ou

362 não está. Portanto, eu tenho que estar com os

363 alunos . E há muitos professores que fazem

364 isso, que não estão com os alunos, chegam ali

365 e despacham, chegam ali e aquilo, não é tanto

366 já o exagero de "toma lá a bola e facam o que

367 querem", não é este exagero que já há pouco,

368 felizmente. Apesar de haver, infelizmente, e da

Retrieval of particular codes in anacp.003

487- 506: capacidade cooperacão
487 prôpria turma . Acho que tem que haver uma

488 comunicacao entre os vários professores,
489 portanto, os professores que vêm de novo,

490 acho que são ôptimos porque como

491 acabaram de ter a sua formacão inicial vêm

492 marcados até muitas vezes, ao nível da

493 didáctica da disciplina, pronto, com

494 questôes que nôs não tivemos, não

495 abordámos, que já reflectem até a evolucao

496 da prôpria investigacão no ensino, nôs âs

497 vezes sorrimos e na brincadeira, portanto,
498 rebatemos, mas a verdade é que ficamos a

499 pensar nessas questôes, somos

500 confrontados com novos métodos de intervir

501 com os miúdos e, como temos uma certa

502 experiência, se nos dermos ao trabalho de

503 perceber porque é que são aqueles
504 métodos, estamos a contribuir para uma

505 certa valorizacão dentro do grupo desde que

506 haja a tal comunicacão. Eu posso dar um

- -> funcão ensino

351- 362: funcão ensino

351 que acontece é que, pronto, a minha forma

352 de estar é também valorizar muito o

353 empenhamento dos alunos, eu sempre lhes

354 disse a eles que não dou negativa a

355 ninguém pelo facto de não conseguir fazer,
356 para mim, o que é importante é tomar

357 consciência de que não consegue, tomar

358 consciência do que é que tem que fazer

359 para conseguir e, depois, desenvolver esse

360 trabalho para ver se consegue, se não

361 conseguir paciência mas percebeu que o

362 tinha que fazer" e depois ela virou-se para

Retrieval of particular codes in rosacp.004

-> funcão afectiva-relaci

82- 95: funcao afectiva-relaci

82 também saber fazer actividades que

83 estimulem os alunos, mesmo até actividades

84 que os possam estimular, não sô mesmo para a

85 disciplina, como também para outras disciplinas.
86 Na EF isso pode acontecer, por exemplo, fazer-

87 se um jogo que também um peddy paper em

88 que venha as perguntas de matemática - "olhe

89 vão ter perguntas de matemática, vão ter

90 perguntas de ciências", será uma forma de um

91 bocado os eu estive numa escola um bocado

92 mais complicada que se conseguisse agarrar,

93 talvez, alguns miúdos, portanto
-

"para estares

942 Anexos



94 no núcleo, vê lá se tens boas notas", pronto, ia-
95 se tentar agarrar os miûdos um bocado por aí .

--> funcão curricular

70- 81: funsîo curricular

70 R3 : Para já, tem que haver um planeamento e
71 uma organizacão da disciplina exactamente
72 como as outras. Há objectivos para cumprir, tal
73 como as outras disciplinas, e há, por acaso
74 nesta escola estão definidos, há uns objectivos
75 mlmmos. Pronto, hã uma avaliacão, hã a

76 especificacão das várias avaliacôes a nível
77 cognitivo, a nível motor, a nlvel socio-afectivo
78 Depois, a nível da disciplina, tem a ver com os

79 professores saberem aproveitar o espaco que
80 têm e as condicôes que têm e fazer rentabilizar
81 todo esse espaco e e penso que saber

Unidades de Registo para Respostas sobre as Características do Professor para
Assegurar o Contributo da Educacão Física para For__ia<;ão Escolar dos Alunos

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> conh. pedag. conteúdo

460- 475: conh. podag. conteúdo

460 assim foi o estipulado pelo grupo. E essa

461 capacidade de adaptacão e de

462 flexibilidade em relacão aos conteúdos e

463 aos programas s6s se consegue sabendo
464 exactamente distinguir o que é que é
465 essencial e o que é que é acessôrio em

466 cada momento, ou seja, pronto, por fases,
467 se calhar, temos que ir aqui arranjar
468 pequenos blocozinhos, eu, se calhar, no

469 andebol na prôxima vez, em vez de

470 arranjar uma unidade didáctica de 10

471 aulas, planeio três pequenas unidades
472 didãcticas de 3 aulas cada, por forma a

473 que, se s6 der uma parte, tudo bem, se

474 der duas partes, tudo bem, se der três
475 partes, melhor ainda. Mas ter a

--> formac&o permanente

393- 400: fonnacão permanente

393 miúdo, não é? Acho que é um bocado

3 94 essa capacidade de darmos o salto para o

3 95 outro lado e termos a capacidade de nos

3 96 superarmos a n6s prôprios, tal como eu

397 referi atrás. Se n6s temos uma boa

398 formacpão de base, podemos ganhar
3 99 facilmente essa capacidade de estudar e

400 de evoluir por n6s prôprios .

Retrieval of particular codes in terecp.002

--> atributos personalidad
372- 378: atributos personalidad

372 mesmo, de facto porque estão aqui Eu acho

373 que é preciso ter talento para dar aulas . Não é

374 qualquer pessoa que dá aulas, que é professor.
375 Não é qualquer pessoa que é professor,
376 qualquer pode, eventualmente, dar uma aula,
377 não é qualquer pessoa que é professor, é

378 preciso talento, efectivamente .

--> conh. pedag. conteúdo

431- 441: conh. pedag. conteúdo

431 além disso, depois é conseguir pegar nos

432 conteúdos e saber adaptá-los ao grupo de

433 alunos que tem e organizá-los para serem

434 trabalhados. Portanto, tem a ver com o quê.
435 Com a base dos conhecimentos científicos, mas

436 não sô . Se eu não sei organizar uma situagão
437 qualquer de trabalho de forma a ter os miúdos

438 empenhados, a tentar aprender etc .
, pronto,

439 posso não saber uma, mas se não sei uma,

440 duas, três, quatro, vinte vezes, se não consigo
441 fazer isso não sou professor. E infelizmente há

--> conhecimento alunos

423- 429: conhecimento alunos

423 preciso perceber as fases de crescimento dos

424 miũdos do ponto de vista da maturagão flsica

425 psíquica, não é tanto física, porque isso, em

426 princlpio, o professor de EF tem obrigacão de

427 perceber, o problema é perceber a evolucão

428 daquelas cabecinhas. Se isso não existe as

429 aulas são comprometidas. Isto para mim, neste

Retrieval of particular codes in anacp.003
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--> capacidade cooperacSo
558- 567: capacidade cooperacão

558 uma responsabiliza<;ão do corpo docente

559 mais antigo cã da escola, no

560 acompanhamento desses colegas, não

561 existe o tal confronto de ideias, que eu acho

562 que o fundamental é o confronto de ideias.

563 Portanto o que eu considero é que temos a

564 ganhar com a diversidade dentro do grupo

565 desde que haja comunicacão, desde que

566 haja confronto de ideias e isso é muito difícil

567 porque não estamos habituados a isso. A

465- 479: exp. profissional
465 estamos habituados, estamos habituados

466 âqueles modelos que nôs chamamos a

467 formacão contínua, neste caso neste

468 momento é as questôes do FOCO, acho que

469 essas acgôes não ajudam, não têm ajudado

470 em nada porque são desinseridas da

471 realidade das pessoas, e eu s6 te posso

472 responder por mim, a mim o que me tem

473 ajudado muito é o facto de ter que assumir

474 responsabilidades para acompanhar outros

475 professores, obrigou-me a pensar muito bem

476 nos prôprios argumentos, portanto, obrigou-

477 me a reflectir sobre mim prôpria, sobre,

478 portanto, o tipo de trabalho que eu

479 desenvolvo, por outro lado, obrigou-me a

--> formagão permanente

480- 487: formacão permanente

480 ler, a procurar, a saber mais sobre

481 determinados temas que eu senti a

482 necessidade de aprofundar, e acho que

483 esse trabalho de equipa que ajuda as

484 pessoas a ter maior eficácia na sua

485 intervencão, tanto a nível de escola, como a

486 nlvel do grupo disciplinar, como ao nlvel da

487 prôpria turma. Acho que tem que haver uma

Retrieval of particular codes in rosacp.004

--> conhecimento conteúdo

109- 112: conhecimento conteúdo

109 R4 : Conhecimento das matérias .

110 P4 : 0 que é quer dizer com conhecimento das

111 matérias?

112 R4 : Das actividades a leccionar. Das matérias

Unidades de Registo para Respostas sobre as Características

dos Bons Resultados dos Alunos

Retrieval of nested codes in antocp.001

--> cognitivo
706- 728: cognitivo / 706- 728: sem referência

706 enquanto esse domínio cognitivo não

707 contribuir para a parte pråtica, enquanto o

708 domínio cognitivo versar sobre coisas que

709 não os miúdos não vão experimentar,
710 acho que sinceramente, acho que é

711 contraproducente, salvo alguns aspectos
712 gerais, por exemplo, como é são as regras

713 do andebol . Se calhar eles nunca vão

714 jogar a jogo formal de andebol, mas posso

715 no entanto dizer-lhes pronto, mas

716 voltando ao mesmo, quer dizer, eu não

717 acho importante, por exemplo, e tal como

718 está nos livros de EF, que eles tenham

719 que saber que um jogo de andebol tem

720 dois cronometristas ou dois juizes e

721 cronometristas e que tem que ter não-sei-

722 quantos minutos o jogo, porque não é o

723 mais importante, não é o mais importante,
724 e eles e aí está, é uma coisa que eles

725 não vão experimentar e eu nem sequer

726 falo nisso porque acho que é totalmente

727 não há necessidade de estar a falar nisso

728 quando eles não vão experimentar isso na

--> motor

551- 557: motor / 551- 557: sem referência

551 Naturalmente que, tal como referi antes o

552 corpo principal de EF como, para se poder
553 chamar EF, é a parte psicomotora, é al

554 que temos de é sobre isso que tem que

555 incidir, essencialmente, a avaliacão,
556 naturalmente que, pegando nas duas

557 outras componentes. Eu advogo um

679- 685: motor / 679- 685: normativo

679 acessôrio um bocado para deixar o melhor
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680 para o fim, como se costuma dizer e
681 derxar exactamente a parte psicomotora

GR. ^"
°

î131- Considero que um miúdo tem
683 bons resultados quando quando quê?,684 olhe, quando realiza os objectivos
685 mlnimos que estabelecemos, mas é aquilo

!!!!^eTal
°f neated code<> i" terecp.002

--> individual
453- 478: individual / 4S, 47a

.__ __

' 4-3- 478: motor

lll IV 2
° EUDerou dificuldades evidentes .

454 P5: Mas o que é que isso quer dizer?
455 R5: Quer dizer que, um aluno tem sucesso em
456 EF, quando é capaz de enfrentar as
457 dificuldades que tinha, de trabalhar e se
458 empenhar para as resolver e de as resolver com

llo H „sforco- mdependentemente do ponto460 onde chegou. Para mim interessa mais o que461 ele ultrapassou do que o ponto onde ele do
462 que o ponto de chegada
463 P5: Quer dizer que interesse é
464 fundamentalmente uma referência interna do
465 prôprio miúdo, não é?
466 R5: Isto é a referência o sucesso refere-se ao
467 ponto de partrda de cada aluno. É do ponto de
468 partida o ponto de partida é que define, é
469 que vai definir o ponto de chegada

í.? *S*E .-l8!8 dificuld*des ou a superacão dessas
471 dificuldades, tu vê-las em particular
472 relacionadas com alguma aspecto da EF ou vês
473 em termos genéricos, digamos assim? Quando
474 falas de dificuldade, é dificuldade em relacão â
«75 aprendizagem, ao desenvolvimento .

476 R5: aprendizagem da EF. Dificuldades em

477 relacão â aprendizagem aos conteúdos
478 especlficos.

Retrieval of nested codes in anacp.003

--> individual

595- 604: individual / s95_ 604. motor
595 o que gostava que todos os meus alunos, é,
596 em termos motores a pessoa ter um grande
597 disponibilidade. Agora, de facto, depois há
598 uns que têm mais forpa, mais pontaria, mais
599 jeito, portanto, as coisas em termos
600 estéticos, exteriores do movimento saem
601 melhores, mas no fundo é a disponibilidade
602 motora para responder sem medos, sem

603 receios ås vãrias tarefas que lhes são
604 colocadas .

Retrieval of nested codes in rosacp.004

--> cognitivo
139- 141: cognitivo / 139- 141. normativo

13 9 tenha uma avaliapão de nlvel elevado. A nlvel
140 cognitivo também tem consegue responder a

141 todas as questôes colocadas, e a nível socio-
159- 162: cognitivo / 1.59- 162: sem referência

159 Educacão Flsica. Mas para mim também é
160 importante a parte cognitiva, tanto que eu não
161 dispenso o teste, aqui é facultativo, mas eu

162 acho que é importante os miúdos fazerem um

Unidades de Registo para Respostas sobre as Características
Da Participaíão dos Alunos para Obterem Bons Resultados

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> interpelacáo ao prof.
908- 923: interpelacSo ao prof.

908 R6 - Isto em termos de participacão, de

909 participacão dos miúdos na aula, gosto
910 bastante e acho que é muito, muito

911 importante que os miũdos tenham essa

912 capacidade, de autonomia prôpria, de

913 tomar uma decisão "bem vou lã perguntar,
914 ou vou tomar esta posicão" , acho que isso

915 é muito importante nos dias que correm,

916 cada vez mais se assiste a duas coisas:

917 ou o miúdo que aceita tudo, ou o miúdo

918 que está contra tudo, mas que não

919 consegue, portanto, raciocinar e arranjar
920 um esquema lôgico para tomar essa

921 posigão, acho que esse é um dos

922 problemas principais. Em termos

923 educacionais, agora o que se vive para aí

Resultados
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--> empenhamento na apz

7 80- 798: empenhamento na apz

780 R6 : Sim, eu considero que o tempo de

781 prática de realizacão em termos motores é

782 fundamental, é importantlssimo. E depois,
783 muitas vezes, o que acontece é as suas

784 atitudes ao fazer, ao estar em prática, há

785 muitas maneiras de estar em prática, não

786 é?, estão em prática, mas hã uns que estão

787 em prática empenhados e há outros "para

788 aquela fulana não me chatear, porque se

789 não ainda me pôe na rua, ou ainda me vem

790 cá chatear, portanto, eu estou em pråtica
791 mas nem sequer estou a pensar no que é

792 estou a fazer, se estou a fazer bem ou se

793 estou a fazer mal, já adoptei, já percebi que

794 para estar bem aqui na aula e para não ter

795 chatices deixa-me fazer, mas também não

796 me pecas para fazer muito empenhado, com

797 muita "

, portanto quando eu falo no

798 empenhado é a esses dois níveis. Porque

Retrieval of particular codes in rosacp.004

--> cumpri-tento de regras

200- 207: cumprimento de regras

200 prática tiver. Portanto, o empenhamento, o

201 comportamento, que tem de ver com cumprir as

202 regras básicas da aula, se é silêncio é silêncio

203 respeitar aquelas regras básicas da aula.

204 Pronto, e principalmente, ouvir as informacôes,

205 o que muitos deles não ouvem as informatpôes
206 que eu digo, chegam aos teste espalham-se
207 porque, pronto, não percebem nada . Em termos

Unidades de Registo para Respostas sobre as Características Valorizadas na

Intervencão Pedagôgica

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> estrutura^ão conteúdos

986- 999: estruturagão conteúdos

986 pego também um bocado por aí, procuro

987 também ver um bocado isso e em

988 particular algumas coisas em termos

989 técnicas, por exemplo de algumas
990 modalidades que eu sou capaz de ter

991 mais dificuldade e alguns
992 pormenorezinhos e discuto mesmo âs

993 vezes com professores. Mesmo ås vezes

994 estã a dar aula e eu digo "experimenta
995 isto", e hå professores que experimentam
996 isto que eu digo, e vejo noutras vezes,

997 há professores que me dizem: "olha

998 estiveste a fazer uma coisa engracada,
999 explica lá como é que f izeste aquilo" . E

da actividade

gestSo da actividade

971 optimizar o tempo de prática, o tempo de

972 actividade, o tempo potencial de

973 aprendizagem se quisermos assim ir para
974 o termo técnico, e âs vezes noto que há

975 professores que conseguem aproveitar
976 melhor o tempo total da aula do que eu, e

977 âs vezes vejo-os tento procurar formas

978 de organizacão que eles aproveitam fazer,
979 de maneira a tentar ir buscar ideias para
980 que eu possa também fazer isso. Outra

Retrieval of particular codes in terecp.002

--> inf. e acomp. apz

559- 564: inf. e acomp. apz

559 ponto de vista oportunista, é colher. Depois, de

560 facto, aquilo que acabo por observar mais, é se

561 o professor intervém ou não junto dos alunos no

562 decorrer da aula, isto é, se ajuda os alunos. A

563 intervencão do professor aquela conversa dos

564 reforcos.
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Bom de um Mau Professor na Disciplina

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> promocSo disciplina
1066-1073: promocSo disciplina

1066 gosto é por isso que eu gosto
1067 pessoalmente de trabalhar com pessoas

1068 mais velhas, para já porque conseguem
1069 perceber regras mais facilmente, se n6s

1070 dermos uma argumentacão lôgica e

1071 desenvolvermos um raciocínio lôgico para

1072 fazer entender que essas regras têm de

1073 ser assim, são alunos com um bocado

Retrieval of particular codes in anacp.003

--> remediacão indisciplin
960- 970: remediagão indisciplin

960 intervenho logo, eu costumo dizer-lhes que

961 s6 não mordo porque não posso, percebes?,
962 não deixo passar, tenho uma intervencão, e

963 assumo isso, violenta, enfrento-os logo na

964 altura, mas acho que os professores não

965 têm obrigacão de o fazer ou não deviam ter

966 a obrigacão de o fazer, porque entra muito

967 também al a natureza, em termos humanos,

968 de cada um, e há pessoas que são

969 paclficas, são boas pessoas, acreditam que

970 os outros não fazem por mal. Eu, já me vou

Unidades de Registo para Respostas sobre as Características gue Diferenciam um

Bom de um Mau Professor na Organizat;ão

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> gestSo alunos

1163-1181: gestSo alunos

1163 um bocado e que acho que consigo
1164 bastante bem e, por isso mesmo acabo

1165 pronto uma coisa valorizar por defeito, um

1166 sltio onde eu ache que possa estar fraco,

1167 e outra é valorizar também o sítio onde eu

1168 acho que consigo ter bons resultados que

1169 é ver que dentro do exercício, dentro do

1170 tempo em que eles estão, realmente, em

1171 pratica, consigo que eles estejam em

1172 prãtica de forma empenhada, e consigo

1173 ter alunos na prática bastante

1174 empenhados e acabo por valorizar isso

1175 um bocado porque o aluno s6 consegue

1176 ter realmente consegue aprender se

1177 estiver motivado, se estiver muito

1178 motivado conseguirá aprender muito

1179 melhor, ou seja, digamos que quando

1180 falho por um lado, consigo aumentar por

1181 outro. Tinha falado consigo isso, como

Retrieval of particular codes in terecp.002

--> gestSo alunos

653- 677: gestSo alunos

653 professor deve fazer ou tentar fazer: ao nlvel do

654 trabalho de grupo, ter grupos organizados em

655 funcão dos objectivos da aprendizagem e do

656 conteúdo que está a ser trabalhado. Varia, isto

657 é, o grupo que está definido não é o mesmo

658 que funciona para um determinado conteúdo,

659 para outro, etc, porque os nlveis de

660 aprendizagem já são diferentes, mas muitas

661 vezes estes grupos não são estanques, isto é,

662 não funcionam assim o ano todo. Não podem

663 funcionar, não podem porque faltam alunos,

664 não podem porque há momentos em que, de

665 facto, a aula tem que adquirir um carácter

666 mais sei lá, imagina situagôes de jogo, uma

667 coisa é formar, situacôes de jogo ou jogo

668 adaptado, uma coisa é formar grupos de nlvel,

669 pode ser uma opcão, mas noutras situacôes eu

670 posso formar grupos exactamente que não

671 sejam de nlvel e ter um ou outro mais evoluído

672 com o objectivo de ajudar os outros, ou em

673 situacSes em que os posso deixar formar

674 equipas â vontade, grupos â vontade, porque já

675 é uma situatjão de descontraccão e de

676 relaxamento. A organizacão de grupos depende

677 daquilo que se pretende da aula, isto é, eu
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--> gestSo dos espacos

699- 712: gestSo dos espacjos

699 Utiliza?ão dos espacos é complicado, isto é se

700 eu tenho um espaco maior ou menor, com mais

701 ou menos condicôes, eu tenho de conseguir
702 adaptar o espaco aquilo que vou fazer, ou

703 aquilo que vou fazer ao espaco principalmente .

704 Isto é, se eu tivesse eu tenho aquele espaco

705 todo para dar o Basquetebol, nesta turma, neste

706 momento, eu posso ter um grupo em cada

707 tabela distante alguns 50 metros porque a coisa

708 mais ou menos vai correndo, se calhar no início

709 do ano eu tinha que utilizar os espacos ali mais

710 perto para manter a situatpão sobre controlo. A

711 utilizacão do espaco também tem a ver com o

712 evoluir da turma . Organizacão de situacôes de

Retrieval of particular codes in anacp.003

--> gestão do tempo

1046-1061: gestão do tempo

1046 R9: É assim, efectivamente eu acho que é

1047 os tetnpos mortos . Um professor que tem a

1048 aula planeada, programada em termos da

1049 turma que vai ter, os espacos, os materiais é

1050 um professor que tem poucos tempos

1051 mortos, portanto, a organizacão, para mim,

1052 aparece dos tempos mortos em termos de

1053 organizar da transicão daqui para ali,
1054 pronto, sei lá é mais a esse nível, é isso que

1055 eu identifico. Quando vejo um professor que

1056 demora muito tempo, os miûdos estão

1057 parados, a formar os grupos a confusão,

1058 vêm as bolas não vêm as bolas, vai, não vai

1059 portanto, identifico como uma

1060 incapacidade do professor de resolver essas

1061 questôes.

Unidades de Registo para Respostas sobre as Caracteristicas que Diferenciam um

Bom de um Mau Professor na Instrucão

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> informagão
1347-1357: informat;ão

1347 condicionantes face a isto, mas na

1348 informapão geral tento ser o mais tento

1349 formalizar um bocado a nomenclatura dos

1350 exerclcios para que depois possa perder
1351 menos tempo em termos de informacão. E

1352 acho que é, por um lado é capacidade que

1353 o professor tem de antes da prôpria aula,
1354 em termos práticos, ter essa capacidade
1355 de construir uma nomenclatura e uma

1356 linguagem que eles percebam
1357 rapidamente. Isto em termos verbais e em

Retrieval of particular codes in terecp.002

786- 801: acompanhamento
786 ao longo do acompanhamento da actividade

787 dos alunos ao longo das aulas varia, no geral
788 deve ser dar indicacôes precisas, mas também

789 há outras situacôes em que o aluno precisa que
790 lhe digam s6 aquele reforco positivo da treta,
791 "pã está bem, está melhor" e tal, pronto,
792 portanto já hã conversas passadas, jã há um

793 passado que justifique que a intervencão

794 naquele momento seja s6 está melhor ou está

795 pior, portanto que não seja "olha pôe a mão

796 assim, ou o pé assado" , isto é, não sejam
797 indicacôes de aprendizagem precisas mas

798 sejam sô o chamado reforco positivo sem mais

799 nada . Mas sô esse reforco positivo não isto

B00 é, tem que haver indicacôes claras, objectivas,
801 que eles percebam. Se eu disser a
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Unidades de Registo para Respostas sobre as Características que Diferenciam um

Bom de um Mau Professor no Clima

Retrieval of particular codes in antocp.001

--> clima aluno/matéria
1182-1195: clima aluno/matéria

1182 utilizo sinais corporais com os miúdos

1183 consigo ter com eles uma empatia maior,
1184 cria-me ås vezes alguns problemas com

1185 certos alunos, porque não estão

1186 habituados a um professor que quando
1187 eles fazem bem chega lã e dã-lhes um

1188 caldinho, ou diz-lhes muito bem e tal . . ou

1189 quando vai para explicar uma coisa e

1190 dizer-lhe é para ali e toca nele, se calhar

1191 não estão habituados a ter esse tipo de

1192 interaccão, mas acho que até consegue

1193 que eles tenha um bom consegue que

1194 eles aprendam mais porque se sentem

1195 identif icados com a tarefa, sentem-se

Retrieval of particular codes in terecp.002

--> clima prof ./aluno
832- 853: clima prof./aluno

832 que poder confiar no professor, e quando eu

833 digo confiar nSo é confiar-lhe as vida os

834 segredos da alcova, digamos assim. Quando

835 digo confiar no professor é saber com o que é

836 que podem contar daquele professor. Saberem

637 que se tiverem se se comportarem de

838 determinada maneira a reaccão do professor é

B3 9 uma. Se se comportarem de outra maneira

840 isto é, não terem muitas dúvidas em relacão âs

841 reaccSes do professor, não serem reaccôes

842 completamente fora dos padrôes . Isto é, haver

843 uma regularidade e uma normalidade na relacão

844 que se estabelece com os alunos. Mais

845 simpåtico ou menos simpático, mais sorridente

846 ou menos sorridente, haver uma regularidade
847 na forma como o professor lida com os alunos e

848 eles poderem confiar e saber como é que ele

849 reage, isto é, o que é que o professor espera
850 deles, quer deles. Professores com um

851 comportamento muito instável ao nível do

852 relacionamento com os alunos a coisa torna-se

853 complicada.

Retrieval of particular codes in rosacp.004

--> clima alunos

369- 374: clima alunos

369 Rll: Por exemplo formar determinados grupos,

370 por exemplo, aquele não se dá bem com aquele,

371 mas vamos experimentar como é que é um

372 estando a ajudar o outro estando a fazer.

373 Trabalhando os dois juntos, se calhar, até vão

374 indo assim.
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Anexo 2.11 - EXEMPLOS DE UNIDADES DE REGISTO CLASSIFICADAS NA

ENTREVISTA DE CONTEXTUALIZAQÃO

Unidades de Registo para Respostas Sobre a Percepcão da Rela^ão entre a

"Escola" e a Actividade de Ensino

Retrieval of nested codes in antocont.001

694- 704: âmbito ensino / 694- 704: inter. n/ especificado

694- 704: relacão negativa

694 um miũdo que me faltou a dois testes

695 que eu considerava importantes, de

696 maneira a ficar com critérios mais

697 objectivos em relacão ás aulas. E,

698 depois, não queria dar notas a esse

699 miúdo e..."dás nota â turma toda

700 também tens que dar nota a esse

701 miúdo também, porque ele sâ faltou a

702 essas aulas e a avaliacão é continua!",

703
"
ai é!? Então não dou avaliacão â

704 turma mesmo!" Portanto, digamos, que

Retrieval of nested codes in terecont.002

593- 598: âmbito grupo / 593- 598: inter. n/ especificado

593- 598: rela<;So positiva

593 R3 . 3 : Porque o grupo ganhou credibilidade .

594 P3.3: Através de quê?
595 R3.3: Da sua prãtica, das aulas que dã, das

596 actividades que desenvolve, do papel que tem

597 enquanto directores de turma, enquanto

598 presenca no conselho pedagôgico.

581- 585: âmbito geral / 581- 585: interlocutor CD

581- 585: relat;ão negativa

581 são! 0 conselho directivo nunca está presente

582 em actividade nenhuma, nunca aparece. É

583 capaz de se esquecer e até de marcar coisas

584 sobre actividades jã constantes do plano
585 anual etc . . Quando é chamada a atencão, isto

Retrieval of nested codes in anacont.003

775- 821: âmbito compl. curricul / 775- 821: interlocutor CP

775- 821: relacão negativa
775 R3 . 3 : Não, mas é assim o que se reflecte este

776 ano é fruto do que tem acontecido para trás e

777 o que aconteceu para trãs é que n6s, houve

778 um momento em que tivemos um plano de

779 actividade, em que tivemos um projecto, a

780 nível da EF com actividades extracurriculares,

781 de experimentacão e de vivência de

782 actividades que não era posslvel abordar nas

783 aulas de EF, em que os professores se

784 envolveram bastante na realizacão, na

785 concretizacão desse projecto e que da parte
786 da escola nunca houve qualquer interesse no

787 acompanhamento desse projecto. Inclusive,
788 em saber os efeitos desse projecto, percebes?
789 As informacôes que nos chegavam, via

790 delegado do Conselho Pedagôgico, é que

791 eram valorizadas todas as actividades

792 realizadas pelos outros grupos, em que a

793 exposicão do português, o teatro do Inglês...,
794 das outras disciplinas todas, mas que nunca

795 ninguém fazia referência âs actividades da

7 96 EF. E como tal, as pessoas comecaram a

797 sentir...ah! e mais, as actividades da EF

798 eram. . .não era bem boicotadas, mas era

799 exigido aos professores todo um conjunto de

800 procedimentos que nas outras não era,

801 percebes? Eu vou-te dar um exemplo que era

802 assim: os miúdos queriam participar, imagina,
803 num torneio que havia na escola, tu tinhas

804 que ter uma autorizacão do Encarregado de

805 Educacão em que, deixava o seu aluno faltar

806 å aula de português, aquilo fazia parte do

807 projecto da escola, era aprovado em

B08 pedagôgico, não é?, mas o pai tinha que dizer

B09 que autorizava o seu filho a faltar â disciplina
B10 de português para poder participar imagina,
Bll sei lã!, num jogo de Ténis de Mesa, porque'ia
812 haver um torneio de Ténis de Mesa, enquanto
813 que os meninos, se fosse preciso, não iam â

814 aula de EF para ir â missa que decorria na

815 Escola. Ou para ir å passagem de um filme de
BL6 não sei o quê ! E não havia nenhuma
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817 autorizacão do Encarregado de Educacão

818 dizendo que permitia que o seu menino

819 faltasse â aula de EF para poder ir não sei

820 aonde! E a verdade é que as coisas

821 comecaram a morrer . Porque havia um grupo

703- 719: Smbito ensino / 703- 719: interl. outros profe
703- 719: relacão positiva

703 actividade é diferente, eu sinto que há alguns
704 colegas que se mostram interessados em

705 entender, portanto, as características prôprias
706 da disciplina, especlficas da disciplina e como

707 é que... e os comportamentos que os alunos,
708 as atitudes que os alunos possam manifestar

709 nas aulas de EF. E, alguns deles, a

710 preocupacão ou, pelo menos, a atencão em

711 ouvirem porque é que determinado aluno tem

712 determinada avaliacão, percebes? Mas são

713 coisas pontuais. Não é a escola, são colegas,
714 pontualmente, de algumas disciplinas, que
715 valorizam a minha opinião sobre a turma e

716 sobre os alunos, portanto, fruto do que eles

717 fazem nas aulas de EF e que se preocupam
718 em entender porque é que eu faco

719 determinada avaliacpão aos alunos . Mas, da

735- 760: âmbito ensino / 735- 760: interlocutor CP

735- 760: relacSo negativa
735 P3.3: ...essa regra de a aula terminar 5

736 minutos mais cedo, quem é que a

737 estabeleceu, foi o grupo?
738 R3 . 3 : É assim, foi o grupo que a estabeleceu,
739 mas decorreu de queixas dos professores das

740 outras disciplinas, porque os seus alunos

741 chegavam atrasados â aula, porque tinham

742 saldo da aula de EF ao toque ou depois do

743 toque e ainda tiveram depois que se ir equipar
744 ou desequipar, e depois ainda não tinham

745 gozado o intervalo e tiveram que ir beber

746 água, ou cotner, ou fazer xixi, ou comer, ou

747 não sei quê 1 E chegaram atrasados as suas

748 aulas.

749 P3.3: Mas isso é elaborado ao nível do

750 Conselho Pedagôgico?
751 R3 . 3 : Isto foi aprovado em Conselho

752 Pedagôgico. Aliás, o que estã escrito a nlvel

753 do regulamento é que, para aqueles alunos

754 que tomem banho, saem 10 minutos mais

755 cedo para terem tempo de tomar banho e

756 . . .mas é algo que . . .

Retrieval of nested codes in rosacont.004

526- 529: âmbito condicSes / 526- 529: interlocutor CD

526- 529: relacão positiva
526 R3.3.: Penso que a ... pronto, o Conselho

527 Directivo, pronto, apoia a Educacão

528 Flsica, tanto que fizeram, insistiram muito

529 para a construcão do pavilhão, pronto.

Unidades de Registo para Respostas sobre a Percepcão Acerca da Relacão entre o

Grupo Disciplina e a Actividade de Ensino

Retrieval of nested codes in antocont.001

625- 638: acontecida / 625- 638: cooperasão
625- 638: prática de ensino

625 nível. Apesar de sentir, de me sentir

626 apoiado... e todos os professores

627 sempre...os professores da tarde,

628 normalmente, quando quero: "olha lá!,

629 como é que fazes isto ou aquilo. . . ? 1 !
"

,

630 "olha faco assim....", "e tu, como é que

631 fazes?",
"
oh, pá, faco mais assim

632 desta maneira...". Sugerir coisas, ou

633 até, ás vezes, dar aulas em conjunto!

634 Portanto, nesse ponto, até acho que

635 nôs, da tarde temos funcionado mais

636 ou menos bem.

426- 431: autonomia / 426- 431: desejada

426- 431: prStica de ensino

426 tivéssemos todos os mesmos critérios

427 e tudo igualzinho, se calhar, não dava

428 espago para que aparecesse essa

42 9 diversidade e que pudéssemos

430 aprender uns com os outros, porque

431 havia mais uniformizagão. Agora,

432- 440: desejada / 432- 440: recursos e mat. curric

Resultados 951



432- 440: uniformizagSo

432 concordo que certos...que haja

433 princlpios bãsicos comuns, que haja

434 uma uniformizacão de princípios e de

435 premissas clara. Isso acho que é

436 importante! Primeiro a nível de

437 conteúdos, tal como está estabelecido

438 a nlvel de programas , embora eu não

439 concorde muito com o programa, como

Retrieval of nested codes in terecont.002

446- 452: desejada / 446- 452: recursos e mat. curric

446- 452: uniformizacSo

446 processo. E eu penso que a coerência entre

447 todo o processo, neste caso desde o 7° ano

448 até ao 12*, desde a aula do professor A,B, ou

449 C, á forma como participam nesta ou naquela

450 actividade, é fundamental para...para servir de

451 orientacão, de base, enfim, para que os

452 alunos se orientem e se consigam guiar.

453- 464: desejada / 453- 464: recursos e mat. curric

453- 464: uniformizatpSo

453 Quando não hã interligacão entre o grupo,

454 quando não há um conjunto de actividades

455 mais ou menos semelhantes, é evidente

456 sempre com um cunho pessoal, os alunos, a

457 mudanca de professor, a mudanca de ano de

458 escolaridade, a mudanca de espaco de ala, a

459 mudanca de actividade, tudo isso além

460 dessas mudancas em si acarretam mais

461 dezenas de mudangas que criam instabilidade

462 ao aluno. Portanto quanto mais estável for a

463 situacão do aluno, mais propicio é o terreno

464 para a aprendizagem.

Retrieval of nested codes in anacont.003

650- 658: acontecida / 650- 658: isolamento

650- 658: prática de ensino

650 escola. Mas, não há. . .discussôes, n6s não

651 temos discussôes neste momento, jã houve,

652 com outros colegas, que não estes . Não

653 temos discussôes sobre qual a melhor

654 maneira de ensinar, de abordar, de organizar
655 a actividade, que objectivos perseguir para os

656 miúdos, percebes?, os instrumentos que são

657 utilizados, depois, para a avaliacão dos

658 miúdos, serem minimamente uniformizados .

546- 552: desejada / 546- 552: intervencão na escola

546- 552: unif ormizagão
546 certa autonomia . Portanto, e com os prôprios
547 professores das outras disciplinas, a EF, pelo
548 menos da minha experiência nas outras

549 escolas, é uma área que é desvalorizada

550 pelos outros professores, mas, muitas vezes,

551 isso também se deve å falta de consistência

552 na intervencão dos docentes de EF. Enquanto

Unidades de Registo para Respostas sobre Relacão Socializacão do Professor e

Actividade de Ensino

Retrieval of particular codes in antocont.001

961-1000: exp. associativas

961 R6 . 2 : Ah, isso muito. De ensino da EF

962 não, mas como maneira de olhar para

963 ela. . .um bocado, talvez não a EF sô,
964 mas em relacão ao eclectismo de que

965 lhe tenho falado e de achar que todos

966 os miúdos se calhar deviam

967 ter . . .aprender um instrumento musical

968 e deviam ter um desportosito e tal . . .

969 Passarem por experiências várias, por

970 achar que isso é muito positivo, acho

971 que é importante e pelo facto de ter

972 esta minha actividade também me dar

973 um estofo grande em termos de

974 desenvolvimento de projectos sempre
975 que o quero fazer. E em termos de

976 relacionamento, por exemplo, de

977 relacionamento com pessoas, o facto

978 de tocar para um publico acho que é . . .

979 é uma exposicão, uma pessoa expôe-
980 se, publicamente e o professor tem

981 essa exposicão pública, ao fim ao cabo

982 e acho que a transposicão é positiva, o

983 facto de a pessoa se habituar a falar
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984 em publico e tudo isso... Acho que,
985 nesse ponto, é positivo, tanto há
986 transferes de um lado como para o

987 outro, nesse ponto .

988 P6.2: E para além desse aspecto de
989 lhe dar uma maior capacidade
990 de...enfim, de enfrentar a publicidade
991 no prôprio ensino, ou o carãcter
992 público do prôprio ensino, para além
993 dessa dimensão duma percepcão de
994 que a actividade de ensino devia ser

995 mais ecléctica, para além disso, quê
996 outros aspectos é que também

997 considera? São esses dois os

998 principais? Os mais importantes?
999 R6 . 2 . : São, são, que eu me recorde

1000 assim de repente .

23- 70: exp. geral

23 Pl : Formacão familiar?

24 Rl : Sim, formacão familiar, o facto de
25 ter tido uma formacão catôlica, eu tive
26 esse tipo de formacão, e não sei quê e

27 isso acho também...e feita de forma

28 correcta, porque há certo tipo de

29 formagão catôlica que não tem nada a

30 ver com certo tipo de princlpios, não

31 é?. Mas a formacão catôlica, em

32 termos da vertente social de...em

33 termos da vertente social, acho que é

34 importante porque dá um outro...uma

35 maneira de ver as coisas um bocado

36 diferente. Acho que ... é um bocado

37 de... de olhar para as pessoas de

38 forma positiva, de partir do principio
3 9 que todos têm direito a uma

40 oportunidade . O que difere um bocado

41 de outro certo tipo de...ás vezes, de

42 formagão que outras pessoas têm. Não

43 em termos de princlpios de moral, não
44 é nada disso que eu estou a dizer mas,

45 em termos de princlpios de actuacão,
46 em termos de em relacão aos outros.

47 Isso é um ponto que acho que é

48 importante. O facto de ter sido

49 escuteiro também acho que teve

50 importância em termos de formagão
51 pessoal e depois que se reflecte em

52 relacão ás coisas. 0 facto de achar. . .o

53 facto de devido a isso, achar que o

54 eclectismo em termos de experiências
55 é muito importante. Em termos, não s6

56 de desporto, mas em relacão ao resto

57 da parte cultural, da parte social, da

58 parte de tudo, de convivência, o facto

59 de achar que todas pessoas devem

60 passar por vårias tipos de situacôes,
61 por forma a que ganhem essa

62 flexibilidade que acho que é muito

63 importante hoje na pessoas. Portanto,

64 tudo isso influencia directamente a

65 maneira de estar em relacão â EF em

66 geral .

67 Pl : Portanto esse factor familiar, não

68 é?

69 Rl: familiar, e de tambétn de

70 formagão pessoal, não s6 familiar!

870- 875: exp. treino

870 R5.3: Foi treinador de Basquetebol, no

871 meu 12° ano, tinha a equipa de infantis

872 masculinos. Fiz um curso de monitores

873 de Basquetebol e...sempre andei

874 ligado ao meio do Basquetebol, mesmo

875 antes de treinar e ...tive um professor

Retrieval of particular codes in terecont.002

752- 761: exp. escolar

752 R5.3: Sei lá tem a ver com coisas . . .desportos
753 colectivos, a época, em Lisboa, na escola

754 onde eu andava, não havia nada organizado.
755 Portanto, essas oportunidades não se

756 atravessavam á minha frente. E portanto como

757 eu não tinha á partida apetência, eu agora

758 quero ir jogar isto por qualquer razão e

759 andava-se. . .e não andava á procura. E como

760 as oportunidades também não surgiram,

761 portanto eu nunca me encaminhei para elas .

34- 45: exp. formador

34 Rl: É assim, o que me marcou muito

35 ultimamente foi a formacão de professores .

3 6 Portanto o estar envolvida na formacão de

37 professores e o tentar conseguir criar neles a
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38 apetência para darem EF e o sentirem-se â

39 vontade, sentirem-se bem, nessa sua funcão .

40 E isso fez-me questionar um bocado sobre o

41 problema de me preocupar em entender um

42 bocado os outros, como processo de também

43 os poder ajudar, os poder acompanhar,

44 percebes?, nesse seu percurso de

45 aprendizagem, a nível da formacão e isso, fez

126- 148: exp. prática de ensino

126 comecei a dar aulas e quando me comecei ,

127 efectivamente, a preocupar em termos das

128 aulas, quando chegou a altura das avaliacôes

129 em que nôs vamos aos objectivos e depois

130 vamos ver se eles alcancaram ou não

131 alcancaram os vãrios objectivos, comecou um

132 processo pessoal de entendimento de muitas

133 coisas que, enquanto praticante, por exemplo

134 no ISEF, não ganharam qualquer significado

135 para mim. Portanto e especialmente a

136 prôpria, a técnica, na eficácia do gesto. E, ao

137 ter que observar os alunos, ao ter que avaliar

138 os alunos, houve muita coisa que comecou a

139 ganhar significado para mim e comecei a

140 achar que se n6s conseguíssemos ganhar as

141 pessoas de forma a envolvê-las nos seus

142 processos de aprendizagem, portanto, é

143 facilitador do sucesso e por outro lado,

144 também estamos a contribuir para as

145 pessoas amadurecerem, para se empenharem

146 nas actividades que fazem e eu acho que a

147 EF e acho que nas outras disciplinas, se

148 calhar, isso também, eu acho que a EF

Retrieval of particular codes in rosacont.004

71- 103: forma<;So académica

71 Rl : Pronto, para já também é a formagão

72 antes e . . . depois pronto, também a parte

73 da formacão a nível da faculdade . . .

74 penso que . . .

7 5 Pl: Na formagão ligada â faculdade o que

76 é que a marcou mais?

77 Rl : Marcou porque . . .

78 Pl : O que é que hoje . .
., hoje quando

79 ensina e pensa na formagão da

80 faculdade, como é que reflecte sobre

81 isso?

82 Rl : Para já, tento aplicar aquelas regras

B3 que eu penso que são essenciais e que

84 eu aprendi, pronto, e passei a aplicar,
85 adaptando se calhar algumas mas para já
86 utilizando, pelo menos aquelas regras

87 básicas penso que tento utilizar ao

88 máximo. Pronto, se calhar, com uma

89 estratégia muito minha mas tentar cumprir
90 determinadas regras que aprendi .

91 Pl : E ao nível da sua experiência na

92 faculdade. Quais são as regras que para

93 si a marcaram mais? Foi tudo, ou houve

94 assim alguma coisa mais importante?
95 Rl : Em termos da faculdade? Assim a

96 nlvel de disciplinas ou matérias mais . . .

97 Pl : Sim, pode ser, pode ser.

98

99 Rl : Não, penso que não houve assim

100 nada de ... acho que consigo aproveitar
101 íentre aspas) mais ou menos tudo o que

102 dei na faculdade, consigo passar para o

103 ensino, pronto, ou também para o treino.

Unidades de Registo para Respostas de Justificacão da

Escolha da Turma

Retrieval of particular codes in terecont.002

634- 635: nível de aprendizagem
634 provavelmente mais que interligadas . Uma é

635 o nível de desenvolvimento motor dos miúdos

Retrieval of particular codes in anacont.003

--> atitude face EF

839- 842: atitude face EF

B39 R4.1: Foi o sentir que estes alunos tinham um

840 certo desrespeito, quer dizer, não valorizavam
B41 a EF e, depois, por tabela, não valorizavam a

B42 intervencão do professor de EF . Portanto,
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849- 855: motiva<;So/empenhamento
849 deles sempre foram atitudes um bocado
850 apãticas. Mas, apáticas de não se envolverem
851 muito, de não manifestarem muito... Portanto
852 é claro que por trãs daquela falta de
853 entusiasmo nas aulas, portanto eu

854 caracterizei a turma com uma certa apatia,
855 uma certa falta de entusiasmo e achei que por

584- 593: indisciplina
584 R4.1.: Para jã porque, pronto, a nlvel de
585 comportamento é a pior que tenho.
586 Pronto, e daí advém, pronto, se calhar a

587 . . . não se consegue ensinar tanto porque
588 se perde mais tempo, estã-se sempre a

589 perder tempo com eles, pronto em

590 relacão ao comportamento, há ali
591 situacôes em que não consigo fazer o

592 mesmo que consigo fazer nas outras

593 turmas e depois também é . . . penso que é

Unidades de Registo para Respostas â Justificacão da

Seleccão de Actividades

Retrieval of particular codes in antocont.001

853- 862: diferenca geral
853 P5.2: E essas razôes, são razôes

854 extenslveis ãs restantes turmas do

855 mesmo ano de escolaridade, ou não?

856 R5.2: Na generalidade, sim.

857 P5.2: Portanto esse sentimento é um

858 sentimento que você estendia aos

859 outros 9* anos todos?

860 R5.2: Nonos anos e não s61? Por al

861 fora...É uma coisa geral, no ensino, em

862 relacão a mim.

Retrieval of particular codes in terecont.002

690- 691: c. conteúdo

690 R5 . 1 : Por um lado por conhecimentos

691 prôprios, portanto tenho mais facilidade. Não

Retrieval of particular codes in anacont.003

916- 925: c. pedagôgico conteúdo

916 que sinto-me mais segura na

917 apresentacão. . .na proposta das actividades a

918 fazer com os miúdos, até em termos de

919 progressôes para a aprendizagem e no

920 acompanhamento que eu faco, portanto, até

921 em termos do feedback que eu lhes dou, do

922 que a nlvel da Ginástica. Eu, a nlvel da

923 Ginástica, tenho uma grande inseguranga
924 porque não tenho vivências a nível da

925 Ginástica. Porque eu tenho consciência que o

937- 942: caract. fĩsicas alunos

937 porque fico aflita das costas . Mas é mesmo,

938 tem muito a ver com as ajudas. Na Ginástica

939 eles repara, no 9" ano eles jã são muito

940 grandes, então as raparigas já estão muito

941 prôximas do seu tamanho definitivo, do seu

942 peso definitivo e se eles não têm vivências en

953- 961: cond. física professor

953 da sua execucão e mais facilmente eu vou ter

954 que intervir, não propriamente para ajudar,

955 mas resolver uma situagão de emergência. E

956 quando vou intervir para ajudar, vai-me sair

957 do corpo. E digo-te, na Ginástica, quando

958 chega a fase em que tem que haver ajudas,

959 eu fico completamente de rastos. Eu chego ao

960 fim do dia completamente de rastos, fico

961 mesmo aflita. Enquanto que se forem

925- 935: form. anterior alunos

925 Ginástica. Porque eu tenho consciência que o

926 que os miúdos gostam da Ginástica são

927 aquelas situagôes mais complexas, portanto

928 de... sei lá !
, por exemplo, no mini-trampolim

92 9 eles querem é aprender os mortais, portanto

930 são actividades, que depois também lhes dão

931 uma certa auto-estima se tiverem êxito e se

932 aprenderem. E o que eu sinto é que na

933 Ginástica, a aprendizagem dessas situacôes

934 mais complexas, está muito comprometida se

935 eles não tiverem bases . E eu tenho que me
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980- 984: motivacSo alunos

980 têm o êxito, não se envolvem tanto na

981 aprendizagem, não se motivam tanto e eu

982 tenho muito mais dificuldade eu prôpria
983 sinto muito mais dificuldade em conseguir
984 motivá-los para se empenharem na tarefa, E

1014-1015: motivacSo professor
1014 R5.3: Para já é assim, eu sempre detestei

1015 Ginástica e sempre detestei Ginãstica porque .

Entrevista de Estimulac;ão de Memôria

Unidades de Registo para Respostas sobre a Apreciacão

dos Resultados dos Modos de Intervencão

Retrieval of nested codes in aceel.001

--> Re. Clima

2217-2224: Re. Clima / 2217-2224: Re. Positivo

2217 R7 : ... é mais positiva do que eu estaria â

2218 espera na generalidade. Na generalidade.
2219 Em relacão åquela aula específica das duas

2220 horas, estava å espera que eles estivessem

2221 motivados assim, nas duas aulas não tinha

2222 certeza de como é que iria correr em relacão

2223 a isso, se eles se iriam sentir motivados em

2224 relacão âs tarefas que eram propostas .

--> Re. Disciplina
1988-1993: Re. Disciplina / 1988-1993: Re. Positivo

1988 o P., com quem tive conflitos no princlpio do

1989 ano, de maneira a conseguir que ele

1990 trabalhasse no esquema que eu gostava

1991 que ele trabalhasse, consegui acho que

1992 agarrá-lo no final, colocá-lo deste lado,

1993 digamos assim.

--> Re. Negativo
263- 266: Re. Negativo / 263- 266: Re . OrganizacSo

263 R7 : Bem, os resultados são sobretudo... há

2 64 um problema que é a nível do tempo, estå

265 registado isso e é notôrio, por outro lado,

266 consigo, se calhar, fazer uma melhor gestão

--> Re. InstrucSo

284- 295: Re. Instruíão / 284- 295: Re . Negativo
284 ganhar com a cooperacão, mas, se calhar,

285 perdemos por outro lado, por não... por

286 exemplo, em relacão ao lancamento na

287 passada, o facto de se poder diferenciar

288 grupos de nível pode facilitar a tarefa a nível

289 de feedbacks de grupo, o facto de se

290 conseguir um acompanhamento mais certo,

2 91 ou seja, saber em que fase em que é que

2 92 estão cada um e fazer uma graduacão e

293 conseguir puxar os alunos para o grupo que

294 lhes é mais favorável . Portanto, acho que

2 95 perde um bocado aí . Mas, em termos de

Retrieval of nested codes in evee2.004

--> Re . Relativo

162- 166: Re. Relativo / 162- 166: Re . Instrucão

162 R7/R4: Varia, tem dias em que eles se

163 afastam e tem dias em que se juntam. Isto,

164 nunca reparei, nenhum tipo especial ou

165 nenhuma situacpão em que eles se afastem

166 por sistema ou se juntem por sistema.

Retrieval of nested codes in mmee2.006

--> Re. InstrugSo
542- 547: Re. Instruc;ão / 542- 547: Re . Positivo

542 aquecimento. Enquanto que no voleibol, eu

543 posso estar a fazer o aquecimento, s6 que

544 estou a fazer o aquecimento com uma bola

545 na mão e eles acabam por concentrar-se

546 mais na bola e estão-se a esquecer de que

547 estão a fazer o aquecimento. Isto é como eu

Retrieval of nested codes in rpeel.007

--> Re. Clima

721- 726: Re. Clima / 721- 726: Re . Negativo
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721 não houve quaisquer problemas e na

722 Ginástica, penso que não gostam muito,
723 mas aquela situacão agrada-lhes um

724 bocado, a situacão de passar por pino,
725 sempre são exercícios diferentes, penso

726 que, mesmo assim, não surgia tanto. Foi

587- 592: Re. Dúvlda / 587- 592: Instrui;So
587 P7 : Pensa que será, ou sente?

588 R7 : Não sei . Não sei, realmente, se eles

589 conseguem. . . pronto eu não consigo
590 concluir se, realmente eles conseguem

591 apreender ou não. Mas, pelo menos, foi

592 referenciado.

--> Re. Instrucão

396- 404: Re. Instrui;So / 396- 404: Re. Positivo

396 R7 : Eu penso que, a grande maioria, acho

3 97 consegue apreender toda a informatpão . Se

3 98 bem que hã aqueles em que basta não

3 99 haver atengão no início da aula, pronto,
400 depois do aquecimento, estão

401 completamente perdidos . Aí a dificuldade

402 tem a ver com o ter a tengão de todos os

403 alunos . Penso que depois, se eles estiverem

404 minimamente atentos, conseguem.

Retrieval of nested codes in rpee2.00 8

--> Re. Disciplina
83- 86: Re. Disciplina / 83- 86: Re. Negativo

83 R7 : Bem, em termos de comportamento

84 continua a haver alguns problemas, porque

85 aqueles cabecilhas saem do grupo e aí tem

86 haver muitas chamadas de atencão.
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Anexo 2.12 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ALUNOS OBSERVADOS EM CADA

PROFESSOR

Ana: Características dos alunos observados

Dados da Escolaridade

Idade

N Minimum Maximum Mean

Std.

Deviation

IDADE

Valid N (listwise)

9

9

13 16 14,33 ,87

Frequência do ano lectivo pela 1' vez

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 8 88,9 88,9 88,9

Não 1 11,1 11,1 100,0

Total 9 100,0 100,0

Classlficagao últlmo ano lectlvo
Informacão da avalia;ão no primeiro periodo do ano lectivo

em curso

Percent

Cumulatív

e PercentFrequency

Valid

Percent

Frequency Percent

Valkj

Percent

Cumulativ

e Percent
Valid 3

4

Total

System

5

2

7

2

9

55.6

22,2

77,8

22.2

100,0

71.4

28,6

100,0

71.4

100,0

Missing

Total

Valid 2

3

4

Total

1

5

3

9

11,1

55,6

33,3

100,0

11,1

55,6

33,3

100,0

11,1

66,7

100,0

Hábitos de Actividade Física

Participacão no desporto escolar

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Valid Não 100,0 100,0 100,0

Prática desportiva regular fora da escola

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 6 66,7 66,7 66,7

Não 3 33,3 33,3 100,0

Total 9 100,0 100,0

Actividade desportiva praticada fora da escola

Natagâo

Frequency

1

Percent

11,1

Valid

Percent

16,7

Cumulativ

e Percent

16,7

Volume semanal de prática desportivêt fora da escola

Valid
Valid Cumulativ

Ginástica

Râguebi

1

1

11,1

11,1

16,7

16,7

33,3

50,0

Frequency Percent Percent e Percent

Valid 2 4 44,4 66,7 66,7

Ténis 1 11.1 16,7 66.7 3 1 11.1 16,7 83,3

Outro 2 22,2 33,3 100,0 4 1 11,1 16.7 100,0

Total 6 66,7 100,0 Total 6 66,7 100,0

Missing System 3 33,3 Missing System 3 33,3

Total 9 100,0 Total 9 100,0

Participacão em campeonatos desportivos fora da escola
Local de prática desportiva fora da escola

Valid
Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent
Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 1 11,1 16,7 16,7
Clube 3 33,3 50.0 50,0

Não 5 55,6 83,3 100,0
Associatjão

Outro

1

2

11,1

22,2

16,7

33.3

66,7

100,0
Total 6 66,7 100,0

Total 6 66.7 100,0
Missing System 3 33,3

Missing System 3 33.3
Total 9 100,0 Total 9 100,0
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Antônio: Características dos alunos observados

Dados da Escolaridade

IDADE

Idade

Std.

Minimum Maximum Mean Deviation

10 14 15 14,40

Valid N (listwise) 10

,52

Frequência do ano lectivo pela 1* vez

Valid

Frequency Percent Percent

Cumulativ

e Percent

Valid Sim 10 100,0 100,0 100,0

Informacão da avaliacão no primeiro período do ano lectivo

em curso

Classifîcacao último ano lectivo

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid 3 5 50,0 50,0 50,0

4 5 50,0 50,0 100,0

Total 10 100,0 100.0

Frequency Percent

Valid

Percenl

Cumulativ

e Percent

Valid 2 1 10,0 10,0 10,0

3 7 70,0 70,0 80,0

4 2 20,0 20,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

Hábitos de Actividade Física

Participacão no desporto escolar

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Valid Nâo 10 100,0 100,0 100,0

Prática desportiva regular fora da escola

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 4 40,0 44,4 44,4

Não 5 50,0 55,6 100,0

Total 9 90,0 100,0

Missing System 1 10,0

Total 10 100,0

Actividade desportiva praticada fora da escola

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Volume semanal de prática desportiva fora da escola

Valid Natagâo 1 10,0 25,0 25,0 Frequency Percent Percent e Percent

Futebol 1 10,0 25,0 50,0 Valid 2 2 20,0 50,0 50,0

Ténis 1 10,0 25,0 75,0 3 1 10,0 25,0 75,0

Outro 1 10,0 25,0 100,0 10 1 10,0 25,0 100,0

Total 4 40,0 100,0 Total 4 40,0 100,0

Missing System 6 60,0 Missing System 6 60,0

Total 10 100,0 Total 10 100,0

Participacão em campeonatos desportivos fora da escola

Valid Sim

Não

Total

Missing System

Total

Local de prática desportiva fora da escola

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

ícy perceni rerceni <
Valid Clube

2

2

20,0

20,0

50,0

50.0

50,0

100,0

Associaíâo

Rua

4 40,0 100,0 Total

6 60,0 Missing System

10 100,0 Total

1 10.0 25,0 25,0

2 20,0 50.0 75,0

1 10,0 25,0 100,0

4 40,0 100,0

6

10

60,0

100,0
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Teresa: Características dos alunos observados

Dados da Escolaridade

Classificacão último ano lectivo

Idade

Valid

Frequency

3 6

4 3

Total 9

Percent

66,7

33,3

100,0

Valid

Percent

66,7

33,3

100,0

Cumulativ

e Percent

N Minimum Maximum

Std.

Mean Deviation
66,7

IDADE 9 14

Valid N (listwise) 9

16 14,44 ,73
100,0

Classifica;ão último período Frequência 1* vez

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Valid Sim

Não

Total

Frequency Percent I

8 88.9

1 11,1

9 100,0

Valid Cumulativ

^ercent e Percent

88,9 88.9

11,1 100,0

100,0

Valid 2 1 11,1

3 8 88,9

Total 9 100.0

11.1

88,9

100,0

11,1

100,0

Hábitos de Actividade Física

Participacão no desporto escolar Desporto fora da escola

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Petcent

Valid Sim 2 22,2 22,2 22,2

Não 7 77,8 77,8 100,0

Total 9 100,0 100.0

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 4 44,4 44,4 44,4

Nåo 5 55.6 55.6 100,0

Total 9 100,0 100,0

Activldade Desportlva

Valid Cumulativ Local ds prátta i dosportlva

Frequency Percent Pereent e Percent

Valid Natagâo 1 11.1 25,0 25,0
Valid Cumulativ

Ginástica 1 11.1 25,0 50.0
Frequency Percent Percent e Percent

Valid Clube 2 22,2 50,0 50.0
Futebol 1 11,1 25.0 75,0 Associacâo 1 11,1 25,0 75,0
Voleibol 1 11,1 25.0 100.0 Rua 1 11,1 25,0 100,0
Total 4 44,4 100,0 Total 4 44.4 100,0

Missing System 5 55,6 Missing System 5 55,6

Total 9 100,0 Total 9 100.0

Volume scmanal de prátlca

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Partlclpai-So em campeonatos

Valid 1

2

3

5

Total

System

1

1

1

1

4

5

9

11,1

11,1

11.1

11,1

44,4

55.6

100.0

25.0

25.0

25,0

25.0

100,0

25,0

50,0

75.0

100,0
Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Missing

Total

Valid

Missing

Total

N3o 4 444

System 5 556

9
^1000

100.0 100,0
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Rosa: Características dos alunos observados

Dados da Escolaridade

IDADE

Valid N (listwise)

Idade

Minimum Maximum Mean

10

10

13 14 13,50

Std.

Deviation

.53

Frequéncia do ano lectivo pela 1' vez

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Valid Sim 8 80,0 80,0 80,0

Não 2 20,0 20,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

Classificacão último ano lectivo
Informacão da avaliacao no primeiro periodo do ano lectivo

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

em curso

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

Valid 3

4

5

Total

5

2

3

10

50,0

20,0

30,0

100,0

50,0

20,0

30,0

100,0

50,0

70,0

100,0

e Percent

Valid 2

3

4

Total

1

5

4

10

10,0

50,0

40,0

100,0

10,0

50,0

40,0

100.0

10,0

60,0

100,0

Hábitos de Actividade Física

Participacão no desporto oscolar

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 5 50,0 50,0 50,0

Não 5 50,0 50,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

Prática desportiva regular fora da escola

Valid Cumulativ

Frequency Percent Percent e Percent

Valid Sim 6 60,0 60,0 60,0

Não 4 40,0 40,0 100,0

Total 10 100,0 100,0

Actividade desportiva praticada fora da escola

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent
Volume semanal de prática i desportiv:i fora da escola

Valid Judo

Natagao

Futebol

2

2

1

20,0

20,0

10,0

33,3

33,3

16,7

33,3

66,7

83,3

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

Valid 2 5 50,0 83,3 83,3

Ténis 1 10,0 16,7 100,0 5 1 10,0 16,7 100,0

Total 6 60,0 100,0 Total 6 60,0 100,0

Missing System 4 40,0 Missing System 4 40,0

Total 10 100,0 Total 10 100,0

Resultados 961



Local de prática dosportiva fora da escola

Frequency Percent

ValkJ

Percent

Cumulativ

Frequency Percent

Valid

Percent

Cumulativ

e Percent

e Percent

Valid Clube

Associagão

1

2

10,0

20,0

16,7

33,3

16,7

Valid Sim 4 40,0 66,7 66,7 50,0

Não 2 20,0 33,3 100,0 Outro 3 30,0 50,0 100,0

Total 6 60,0 100,0 Total 6 60,0 100,0

Missing System 4 40,0 Missing System 4 40,0

Total 10 100,0 Total 10 100,0
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Anexo 2.13 PERCEPQÔES DOS ALUNOS OBSERVADOS RELATIVAMENTE Â

DISCIPLINA DE EDUCACÃO FÍSICA, Â SUA PARTICIPAQÃO NAS

AULAS E Â PARTICIPAQÃO DA TURMA

Percepcoes dos alunos de Ana

Motivacão face â Educagão Física

Gosto pela dlspllna

Frequency Percent Valid Percent

Alguma coisa

Muito

Total

55.6

44,4

100.0

55.6

44,4

100,0

Agrado pela EF

Cumulative

Percent

55,6

100.0

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Alguma coisa 5 55.6 55,6 556

Muitc 3 333 33.3 689

Muitlssimo 1 11.1 11.1 100,0

Total 9 100,0 100.0

Importância da Educacão Física na Formacão

Importâncla para formafâo

Cumulative

Frequency Percent Valkl Percent Percent

Valid Pouoo 1 11,1 11.1 11.1

Alguma colsa 2 22.2 22.2 33.3

MultO 6 66.7 66.7 100,0

Total 9 100.0 100.0

Importâncla das aprendlzagens em EF

Cumulative

Fnequency Percent Valld Percent Percerrt

Valid Pouco 1 11,1 11.1 11,1

Alguma coisa 5 55.6 55.6 66,7

MultO 3 33,3 33,3 100.0

Total 9 100.0 100,0

Percepcão de Competência Pessoal

Competêncla na EF

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Pouoo 3 33,3 33.3 33.3

Alguma coisa 4 44.4 44,4 77,6

Multo 2 22,2 22,2 100.0

Total 9 100,0 100.0

Competôncls< no desporto

Cumulativc

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valld Pouco 3 33,3 33.3 33.3

Alguma coisa 4 44,4 44.4 77,8

Murto 2 22.2 22,2 100.0

Total 9 100.0 100.0

Êxito na EF

Frequency Percent Valid Percent

Nada

Pouco

Alguma colsa

Multo

Total

1 11.1

2 22,2

5 55.6

1 11.1

9 100.0

11.1

22,2

11,1

100,0

Sucesso nas aulas

Frequency Percent Valid Percent

Pouco

Alguma coisa

Multo

Total

3 33,3

5 55,6

1 11,1

9 100,0

33,3

55,6

11,1

100,0

Cumulative

Percent

11.1

33,3

88,9

100,0

Cumulative

Percent

Percepcão de Atitude face â Aprendizagem
Preocupagão com Sucesso

Cumulative

Frequency Percent ValW Percent Percent

Valld Alguma colsa 4 44,4 44.4 44.4

Multo 3 33.3 33.3 77,8

Muiilssimo 2 22.2 22,2 100.0

Total g 100,0 100.0

Preocupacão com o Insucesso

Frequency Percent Valld Percent

Alguma coisa

Muitũ

Muitlsslmo

Total

11.1

44.4

44.4

100,0

11,1

44,4

44.4

100.0

Cumulatlve

Percent

11,1

55,8

100,0

Satlsfagâo com Sucesso

Frequency Percent Valld Percent

Cumulative

Percent

Valk) Alguma colsa 1 11,1 11,1 11.1

Muito 4 44.4 44,4 55.6

Murtlsslmo 4 44.4 44.4 100.0

Total 9 100,0 100,0

Insatlsfatâo com Insucesso

Frequency Percent valid Percent

Cumulative

Percent

ValW Alguma coisa 1 11.1 11,1 11.1

Murto 3 33.3 33.3 44.4

Muitlsslmo 5 55,6 55.6 100,0

Total 9 100.0 100.0
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Percepcão face â Turma

Indlsclpllna da Turma Colaboracâo da Turma

Fnequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Pouco

Alguma coisa

Total

4

5

9

44.4

55,6

100,0

44.4

55.6

100,0

44.4

100,0

Valid Alguma coisa

Muito

Total

4

5

9

44.4

55,6

100,0

44.4

55,6

100.0

44.4

100,0

Gosto da Turma pelas aulas Competôncla da Turma

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percem

Valid Alguma coisa

Muito

Total

6

3

9

66.7

33.3

100,0

66.7

33.3

100.0

66,7

100,0

Valid Alguma coisa

Multo

Total

6

3

9

66.7

33,3

100.0

667

33,3

100,0

66,7

100.0

Cooperatåo na Turma

Sentlmento de Portensa

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Frequency Percent Valld Percent

Cumulative

Percent

vaiid Nada

Pouco

Alguma coisa

Murto

Muitlsslmo

Total

1

1

1

2

4

9

11,1

11.1

11.1

22,2

44.4

100,0

11.1

11.1

22.2

44.4

100,0

22.2

Valid Alguma colsa

Muito

Muitlssimo

Total

5

2

2

9

55,6

22.2

22,2

100,0

55.6

22.2

22.2

100,0

55,6

77.8

100,0

33,3

55.6

100,0

Concepcão de Educacão Física

Concepcáo Pedagoglsta Concepcáo Blologlsta

Cumulative Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid prtmeiro 1 11.1 11.1 11.1 Valld pnmeiro 4 44.4 44.4 44,4

segundo 1 11.1 11.1 22,2 segundo 4 44,4 44,4 66.9

ten_eiro 7 77,8 77.8 100.0 terceiro 1 11.1 11.1 100,0

Total 9 100,0 100.0 Total 9 100.0 100,0

Concepcão Aprendlzagem

Frequency

pnmeiro

segundo

terceiro

Total

Cumulative

ĩrcent Valid Percent Percent

44,4 44.4 44.4

44.4 44,4 86,9

11.1 11.1 100.0

100.0 100,0

Percepcâo sobre Concepcâo de EF das aulas

Frequency Percent Valid Percent

Pedagogista

Biologista

Aprendizagem

Total

1 11.1 11,1

3 33.3 33.3

5 55.8 55,6

9 100,0 100,0

Cumulative

Percent

11.1

44,4

100.0
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Percepcôes dos alunos de Antônio

Motivacão face â Educagão Física

Gosto pela dlsplln;1

Agrado pela EF

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Percem

Valid Alguma coisa

Murto

Muitlssimo

Total

2

4

4

10

20,0

40.0

40,0

100,0

20.0

40,0

40.0

100,0

20.0

Valid Multo

Muitísslmo

Total

7

3

10

70.0

30.0

100.0

70.0

30.0

100,0

70.0

100,0

60.0

100,0

Importância da Educacão Física na Formacão

ImportAncla para formacâo Importância das aprendlzagens em EF

Cumulative Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nada 1 10.0 10.0 10.0 Valid Pouco 1 10.0 10.0 10,0

Pouco 2 20,0 20.0 30,0 Alguma coisa 5 50,0 50.0 60.0

Alguma coisa 7 70.0 70.0 100.0 Murto 4 40.0 40,0 100.0

Total 10 100,0 100.0 Total 10 100,0 100,0

Percepcão de Competência Pessoal

Compe têncla na EF

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Alguma coisa

Murto

Total

6

4

10

60,0

40.0

100.0

60,0

40.0

100.0

60.0

100.0

Competêncl. i no desporto

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Pouco

Alguma coisa

Multo

Total

2 20.0

4 40,0

4 40.0

10 100.0

20.0

40.0

40.0

100.0

20.0

60.0

100.0

Êxlto na EF

Frequency Percent Valid Percent

Pouco

Alguma oolsa

Muito

Total

2 20.0

5 50,0

3 30.0

10 100.0

20,0

50,0

30.0

100.0

Sucesso nas aulas

Frequency Percent Valid Percent

Alguma colsa

Murto

Total

5

10

50.0

50.0

100,0

50.0

50,0

100.0

Cumulative

Percent

20.0

70,0

100,0

Cumulative

Percent

50,0

100,0

Percepgão de Atitude face â Aprendizagem
Satisfatáo com Sucesso

Preocupacã o com Sucesso

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent valid Petcent

Cumulative

Percent

Percent

Valid Pouco

Alguma COlsa

1

2

10.0

20,0

10,0

20.0

10,0

Valid Alguma coisa 2 20,0 20.0 20,0 30.0

Muito 8 80,0 60,0 60.0 Muito 6 60,0 60.0 90.0

Muitlssimo 2 20,0 20,0 100.0 Murtlsslmo 1 10,0 10.0 100,0

Total 10 100.0 100.0 Total 10 100,0 100,0

Preocupacâo com o însucesso

Insatlsfa f3o com Insucesso

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valíd Percent

Cumulative

Percent
Valid Nada

Aiguma colsa

1

2

10.0

20,0

10.0

20.0

10,0

Valid Alguma coisa 3 30,0 30,0 30,0

Murto 5 50,0 50,0 80,0 Murto 4 40,0 40.0 70.0

Muitissimo 2 20.0 20.0 100. 0 Muitlssimo 3 30.0 30,0 100.0

Total 10 100,0 100.0 Total 10 100.0 100.0

Resultados 965



Percepgão Face â Turma

Indlsciplfna da Turma
Colaboracão da Turma

Frequency Percent Valid Percent

Cumutatwe

Percent Frequency Percent Vatø Percent

Cumula-ve

Percent

Valĩd Pouco 5 50,0 50.0 50,0 Vald Alguma coisa 1 10,0 10,0

Alguma coisa 4 40,0 40,0 90.0 Murto 7 70,0 70.0 60.0

Murto 1 10,0 10,0 100,0 Muitlssimo 2 20.0 20,0 100.0

Total 10 100,0 100,0 Total 10 100.0 100,0

Gosto da Turma pelas aulas
Competêncla da Turma

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Vald Alguma coisa 1 10,0 10.0 10.0
Ual" I Alguma coisa 4 40.0

MuitO 7 70.0 70,0 60,0
Muito 5 50.0 50,0 90.0

Muitlssimo 2 20.0 20,0 100. 0 Muitlssimo 1 10,0 10.0 100,0

Total 10 100,0 100,0 Total 10 100,0 100.0

Sentlmento de Pertenga

Cooperacâo na Turma

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Pereent

Valid Alguma colsa 6 60,0 60,0 60.0

Murto 4 40,0 40.0 100,0

Total 10 100,0 100,0

Pouoo

Alguma coisa

Muito

Murtlssimo

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

10,0 10,0 10.0

10,0 10,0 20.0

40,0 40,0 80.0

40,0 40,0 100,0

100,0 100,0

Concepcão de Educacão Física

ConcepcSo Blologlsta
Concepcâo Pedagoglsta

Cumulative

Frequency Percent Valld Percent Percent

Frequency Percent Valld Percent

Cumulative

Valid primeiro

segundo

4

4

40,0

40,0

40,0

40,0

40.0

eo.o

Percent

Valid segundo 3 30.0 30,0 30.0

terceiro 2 20,0 20.0 100.0 terceiro 7 70.0 70.0 100,0

Total 10 100,0 100.0 Total 10 100.0 100.0

Concepcão Aprendlzagem

Frequency Percertt Valid Percent

Cumulative

Percent

pnmeirc

segundo

terceiro

Total

Percepcão tobre Concepcflo de EF da> aulas

60,0

30.0

60,0 60.0

Vahd Bĸjkjgista

10.0 10,0 100,0
Aprendlzager

100.0 100.0 Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percenl

60,0 60.0 60.0

40,0 40.0 100.0

100.0 1000
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Percepcôes dos alunos de Teresa

Motivacão face â Educagão Física

Agrad o pela EF
Gosto pela displlna

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
Frequency Percent Valíd Percent

Cumulative

Percent

Pouco 3 33,3 33,3 33.3 Valid Pouco 1 11,1 11,1 11.1

Algurna coisa 4 44,4 44,4 77.8 Alguma colsa 3 33,3 33,3 44,4

Muito 2 22,2 22.2 100,0 Muito 5 55,6 55.6 100,0

Total 9 100,0 100,0 Total 9 100,0 100.0

Importância da Educacão Física na Formacão

Importãncla para formatâo

Frequency Percent Valid Percerd

Cumulative

Percent

Valid Pouco 2 22.2 22,2 22.2

Alguma oolsa 5 55.8 55,6 77.8

Multo 2 22,2 22.2 100,0

Total 9 100.0 100.0

importância das aprendlzagens em EF

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Alguma coisa 5 55.6 55.6 55.6

Murto 4 44,4 44.4 100.0

Total 9 100,0 100,0

Percepgão de Competência Pessoal

Competéncla na EF Êxlto na EF

Cumulative

Frequency Percent Vahd Percent Percent

Valkl Pouco 2 22.2 22,2 22,2

Alguma coisa 7 77,8 77.8 100,0

Total 9 100,0 100,0

Cumulative

Frequency Percent Valld Percent Percent

Valid Pouco 3 33.3 33.3 33.3

Alguma colsa 6 66,7 66.7 100,0

Total 9 100.0 100.0

Competéncla no desporto

Frequency Percent Vahd Percent

Pouco

Alguma colsa

Muito

Total

3 33,3

4 44.4

2 22.2

9 100,0

33,3

44,4

22,2

100.0

Cumulatlve

Percent

33.3

77.8

100.0

Sucesso nas aulas

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent Percent

vaiid Alguma colsa 8 88.9 86.9 88.9

Multo 1 11,1 11,1 100,0

Total 9 100,0 100,0

Percepcão de Atitude face â Aprendizagem

Prcocupacâo com o Insucesso

Preocijpacdo com Sucesso

Frequency Percent Valld Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Percent

Valid Pouco

Alguma colsa

1

1

11,1

11.1

11,1

11,1

11.1

Valid Pouco 1 11.1 11,1 11.1 22,2

Alguma colsa 4 44.4 44.4 55,6 Murto 6 66.7 66,7 _8,9

Murto 4 44.4 44.4 100,0 Muitlssimo 1 11.1 11.1 100,0

Total 9 100,0 100.0 Total 9 100.0 100.0

Satlsfacâo com Sucesso Insatlsfacão com Insucesso

Cumulative Cumulative

Frequency Percent ValW Percent Percent Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Pouco 2 22.2 22.2 22.2 Valld Pouco 2 22.2 22,2 22.2

Alguma colsa
2 22.2 22.2 44.4 Alguma colsa 2 22.2 22.2 44 4

Muito 4 44.4 44.4 86.9 Muito 2 22,2 22.2 66,7

Muitlssimo 1 11,1 11.1 100,0 Muitisslmo 3 33.3 33.3 100,0

Total 9 100.0 100,0
-

Total 9 100,0 100,0
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Percepcão face â Turma

Gosto da Turma pelas aulas

Colaboracâo da Turma

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
Valid Pouco

Alguma coisa

Multo

Total

2

6

1

9

22,2

66,7

11.1

100,0

22,2

66.7

11.1

100,0

22,2

Valid Alguma coisa

Muito

Total

5

4

9

55,6

44,4

100.0

55.6

44.4

100,0

55,6

100.0

86,9

100,0

Competêncla da Turma

Cooperacai3 na Turma

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percem
Valid Alguma coisa

Muito

Murtlssimo

Total

6

2

1

9

66,7

22.2

11.1

100,0

66.7

22,2

11.1

100,0

66,7

Vahd Alguma coisa

Muito

Total

6

3

9

66,7

33,3

100.0

66,7

33.3

100.0

66.7

100,0

68,9

100,0

Sentlmento de Pertenca

Indlsclpllna da TurmaFrequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Pouco

Alguma coisa

Muito

Muitissimo

Total

1

3

3

2

9

11.1

33,3

33,3

22,2

100,0

11.1

33.3

33.3

22,2

100,0

11.1

44,4

77.8

100.0

Frequency Percent
' /alid Percent

Cumulative

Percent

Valid Pouco

Alguma COlsa

Total

5

4

9

55,6

44,4

100,0

55,6

44.4

100.0

55,6

100.0

Concepgão de Educacão Física

Concepcâo Pedagoglsta
Concopcão Blologlsta

Frequency Percent Valid Percem

Cumulative

Percent
Frequency Percenl Valid Percenl

Cumulative

Percent

ValkJ primeiro

segundo

lerceiro

ToUI

3

2

4

9

33,3

22,2

44.4

100,0

33.3

22.2

44.4

100,0

33.3

55.6

100.0

Valid primelro

segundo

lercelro

Tolal

2

3

4

9

22.2

33.3

44.4

100,0

22.2

33.3

44,4

100.0

22,2

55.6

100,0

Concepcão Aprendizagem

Percepcao sobre Concepcâo de EF das aulas

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid primeiro

segundo

lerceiro

Total

4

3

2

9

44.4

33.3

22.2

100.0

44.4

33,3

22.2

100,0

44.4

77.8

100,0

Frequency Percent Valid Percerrt

Cumulative

Percent

Valid Biologista

Aprendizagem

Total

4

5

9

44.4

55,6

100,0

44,4

55,6

100,0

44.4

100,0
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Percepcôes dos alunos de Rosa

Motivagão face á Educagão Física

Gosto pela dlspllna

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Agrado pela EF

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
Valid Nada

Pouco

1

1

10.0

10,0

10,0

10,0

10,0

20.0 Valid Nada 2 20,0 20,0 20.0

Alguma coisa 3 30,0 30.0 50.0 Pouco l 10.0 10.0 30.0

Muito 2 20,0 20.0 70.0 Alguma coisa 2 20,0 20,0 50.0

Muitissimo 3 30,0 30,0 100.0 Muitlssimo 5 50,0 50,0 100.0

Total 10 100.0 100.0 Total 10 100,0 100.0

Importância da Educagão Física na Formacão

Importâncla para formagSo Importâncla das aprendlzagens em EF

CumulaUve Cumulative

Frequency Percerrt Valid Percent Percent Frequency Percent Valid Percent Percerrt

Valid Nada 1 10,0 10,0 10,0 Valid Nada 1 10.0 10.0 10.0

Pouco 2 20,0 20.0 30.0 Pouca 1 10.0 10.0 20.0

Alguma coisa 2 20.0 20.0 50,0 Alguma coisa 2 20,0 20.0 40.0

Muito 3 30,0 30,0 80.0 Muito 3 30,0 30,0 70.0

Murtlssimo 2 20.0 20.0 100,0 Muitlssimo 3 30,0 30.0 100.0

Total 10 100,0 100,0 Total 10 100,0 100.0

Percepgão de Competência Pessoal

Êxlto na EF

Nada

Pouco

Muito

Muitissimo

Total

Competâncla na EF

Frequency

Cumulative

icy Percent Valid Percent Percenl

1 10.0 10.0 10.0

4 40.0 40,0 50,0

4 40.0 40.0 90.0

1 10.0 10.0 100.0

10 100.0 100.0

Frequency Percent Valid Percent

Nada

Pouco

Alguma coisa

Muito

Muitlssimo

Total

20,0

20.0

10.0

20,0

30,0

100,0

20,0

20,0

10,0

20,0

30.0

100.0

Cumulative

Percenl

20.0

40.0

50.0

70.0

100.0

Sucesso nas aulas

Competôncla no desporto

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nada

Pouco

2

1

20.0

10,0

20,0

10.0

20.0

Valid Nada 2 20.0 20.0 20.0 30,0

Pouco 3 30.0 30,0 50.0 Alguma coisa 2 20,0 20.0 50.0

Muito 3 30.0 30.0 80.0 Multo 3 30.0 30,0 60,0

Multlssimo 2 20.0 20.0 100,0 Muitlssimo 2 20.0 20,0 100,0

Total 10 100.0 100.0 Total 10 100,0 100,0

Percepgão de Atitude face â Aprendizagem

Preocupacâo com Sucesso Satisfagão com Sucesso

Cumulatlve Cumulative

Frequency Percent Valld Percent Percent Frequency Percent Valid Percent Percent

Valid Nada 1 10.0 10,0 10.0 Valid Nada 1 10.0 10.0 10.0

Pouco 1 10.0 10.0 20.0 Alguma coisa 2 20,0 20,0 30.0

Muito 5 5O.0 50,0 70.0 Muito 5 50,0 50.0 80.0

Muitlsslmo 3 30.0 30.0 100.0 Muitlssimo 2 20.0 20.0 100.0

Total 10 100,0 100,0 Total 10 100.0 100,0
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PreocupacSo com o Insucesso Insatisfacâo com Insucesso

Cumulatlve
Cumulative

Frequency Percent Valld Percent Percem Frequency Percent Valld Percent Percent

Valid Nada 1 10,0 10.0 10.0 valid Nada 2 20.0 20,0 20.0

Alguma coisa 2 20,0 20,0 30.0 Alguma colsa 2 200 20.0 40.0

Muito 2 20.0 20.0 50.0 Muito 4 40,0 40.0 80,0

Muitlssimo 5 50,0 50.0 100.0 Muitlssimo 2 20,0 20,0 100.0

Total 10 100,0 100.0 Total 10 100,0 100,0

Percepgão face â Turma

Indfscfpllna da Turma
ColaboracSo da Turma

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percem

Valid Pouco 1 10.0 10.0 10,0 vaiĸi Nada 2 20,0 20.0 20,0

Alguma coisa 7 70.0 70.0 60,0 Alguma colsa 4 40,0 40.0 60.0

Murtlssimo 2 20,0 20,0 100,0 Murto 4 40.0 40.0 100,0

Total 10 100.0 100,0 Total 10 100,0 100,0

Gosto da Turma pelas aulas Competência da Turma

Frequency Percent Valld Pertent

Cumulative

Percent Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Nada 1 10.0 10.0 10,0 Valld Nada 1 10.0 10,0 10,0

Algurna COisa 5 50.0 50.0 6O.0 Alguma coisa 4 40.0 40.0 50,0

Muito 2 20.0 20,0 80,0 Multo 4 40.0 40.0 90.0

Muitisslma 2 20.0 20.0 100.0 Murtisslmo 1 10,0 10.0 100,0

Total 10 100.0 100.0 Total 10 100,0 100.0

Cooperacâo na Turma Sentlmento de Perten^a

Frequency Percent Valid Percem

Cumulative

Percent Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percerrt

Valid Nada 1 10,0 10,0 10.0 Valld Nada 3 30.0 30,0 30,0

Pouco 1 10.0 10.0 20.0 Pouco 2 20,0 20.0 50,0

Alguma coisa 3 30.0 30.0 50,0 Alguma coisa 2 20,0 20.0 70,0

Muito 2 20.0 20.0 70.0 Muito 1 10,0 10,0 60,0

Muitlssimo 3 3O.0 30,0 100.0 Muitlsslmo 2 20.0 20.0 100,0

Total 10 100.0 100.0 Total 10 100,0 100.0

Concepgão de Educagão Física

Concopcão Pedagoglsta Concepgão Biologlsta

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid primeiro

segundo

terceiro

Total

1

2

7

10

10,0

20.0

70,0

100,0

10,0

20.0

70,0

100,0

10,0

30.0

100.0

Valid pnmciro

segundo

terceiro

Total

1

6

3

10

10.0

60.0

30.0

100,0

10,0

60,0

30,0

100.0

10,0

70.0

100.0

Concepcio Aprendlzagem
Percepcâo sobre Concepcîo de EF das aulas

requency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Frequency Percent Valld Percem

Cumulative

Percem

Valid Pedagogista

Biologista

Aprendizagem

Total

2

7

1

10

20.0

70.0

10,0

100,0

20,0

70,0

10,0

100.0

Valid primeiro

segundo

Total

e

2

10

80.0

20.0

100,0

80.0

20.0

100.0

80.0

100.0

90.0

100,0
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Anexo 2.14 - RESULTADOS DAS COMPARAQÔES INTRA E INTER-GRUPOS

RELATIVAS ÂS CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO DOS SISTEMAS

DE INSTRUQÃO, ORGANIZAQÃO E SOCIAL DA TURMA

Resultados comparagão sistemas de instrugão e organizacão

(U de Mann-Whitney para p<0.05)
^__

Comparacao Gestão dos Sistemas

de Instrucão e Organizacão Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

U P (+) U P (+) U P (+)

Tempo Util 29,0 .753 20,0 .208 115.5 .638

Tempo Total Instrucão 16,0 .093 16,0 .093 117,0 .678

Tempo Informacão 20,0 .208 14,0 .059 96,0 .228

Tempo Informacão Tarefas Cognitivas 28,0 .317 32,0 1.0 120,0 .317

Tempo Informacão Tarefas Motoras 28,0 .317 32,0 1.0 120,0 .317

Tempo Informacão Explícita 27,5 .612 24,5 .423 58,5 .008 AE+

Tempo Informacão Parcialmente Explícita 30,0 .822 15,0 .066 103,0 .324

Tempo Informacão Implícita 28,0 .317 18,0 .074 94,0 .060

Tempo Informacão com Disposicão Favorável 6,5 .005 At 24,0 .379 122,5 .828

Tempo Informacâo com Disposicão Limitativa 6,5 .005 Ana 24,0 .379 122,5 .828

Tempo Informacão Verbal 15,5 .076 19,5 .176 96,5 .225

Tempo Informacão Demonstracão 28,0 .659 19.5 .176 78,5 .055

Tempo Informacão Outros Meios 16,0 .027 Ana 32,0 1.0 96,0 .036 AE+

Tempo Informacão Responsabilizacão 30,5 .862 25,5 .370 103,5 .275

Tempo Informacão Sem Responsabilizacão 30,5 .862 25,5 .370 103,5 .275

Tempo na Tarefa Informacáo 23,0 .344 17,0 .115 106.5 .418

Tempo Fora da Tarefa Informacão 23,0 .344 17,0 .115 106.5 .418

Tempo Prática 25,0 .462 18,0 .141 87,0 .122

Tempo Prática Motora 25,5 .370 28,0 .317 102,5 .128

Tempo Prática Cognitiva 25,5 .370 28,0 .317 102,5 .128

Tempo Prática Contexto Jogo 30,0 .783 30,0 .817 101,5 .238

Tempo Prática Massivo Simultåneo 13,0 .04 At 22,0 .202 90,5 .125

Tempo Prática Contexto Massivo Altemado 28,0 .629 13,5 .046 94,0 .170

Tempo Prática Contexto Grupo ou Tarefa 0,0 .001 Ana 20,0 .146 102,0 .295

Tempo Prática Contexto Areas- 32,0 1,00 32,0 1.0 128,0 1.0

Tempo Prática Responsabilizacão por Avaliacão 32,0 1,00 32,0 1.0 128,0 1.0

Tempo Prática Responsabilizacão por Coaccão 32,0 1,00 32,0 1.0 128,0 1.0

Tempo Prática Responsabilizacâo por FB 13,0 .043 Ana 26,5 .557 99,5 .275

Tempo Prática Responsabilizacão por

observacão

20,0 .165 27,5 .602 120,5 .755

Tempo Prática Sem Responsabilizacão 25,5 .371 24,0 .355 97,5 .186

Tempo na Tarefa em Prática 24,0 .401 23,0 .345 10,0 .000 AE+

Tempo Modificacão Fácil Prática 22,0 .294 20,0 .208 120,5 .777

Tempo Modificacão Difícil Prática 32,0 1,00 32,0 1,0 128,0 1.0

Tempo Fora da Tarefa em Prática 27,0 .600 9,0 .016 Rosa 45,0 .002 AE-

Tempo Espera em Prática 18,0 .141 14,0 .059 82,0 .083

Tempo Deslocamento de Prática 28,0 .666 28,0 .674 106,0 .402

Resultados 971



Tempo Avaliacão Final 24,0 .399 31,5 .957 45,0 .002 AE+

Tempo Avaliacão Final Explícita 3,0 .004 Ana 12,5 1.0 25,0 .003 AE+

Tempo Avaliacão Final Parcialmente Explícita 12,0 .079 12,5 1.0 50,0 .111

Tempo Avaliacão Final Implícita 12,0 .081 12,5 1.0 10,0 .000 AE-

Tempo Avaliacão Final Responsabilizacâo 8,0 .031 Ana 10,0 .317 47,0 .284

Tempo Avaliacão Final Sem Responsabilizacâo 8,0 .031 Ant 10,0 .317 47,0 .145

Tempo na Tarefa em Avaliacão Final 17,5 .612 12,5 1.0 64,0 .949

Tempo Fora da Tarefa em Avaliacão Final 17,5 .612 12,5 1.0 64,0 .949

Tempo Organizagão 29,0 .753 21,0 .248 45,0 .002 AE-

Tempo Manipulacâo do Material 9,0 .014 Ana 21,0 .247 57,5 .007 AE-

Tempo Manipulacão do Material por Professor 7,0 .223 10,0 .102 63,5 .615

Tempo Manipulacão do Material por Alunos 7,0 .223 10,0 .102 63,5 .615

Tempo na Tarefa em Manipulacão do Material 10,5 .540 11,0 .151 19,0 .001 AE+

Tempo Fora da Tarefa em Manipulacão do

Material

10,5 .540 11,0 .151 19,0 .001 AE-

Tempo Formacão de Grupos 19,0 .169 15,0 .070 110,

0

.493

Tempo Formacão de Grupos por Professor 12,0 .458 0,0 .005 Rosa 54,0 .432

Tempo Formacão de Grupos por Alunos 12,0 .458 0,0 .005 Ter 54,0 .432

Tempo na Tarefa em Formacão de Grupos 14,0 .808 8,0 .234 62,0 .794

Tempo Fora da Tarefa em Formacão de Grupos 14,0 .808 21,0 .247 62,0 .794

Tempo Transicão 6,0 .006 At 16,0 .093 121,

5

.806

Tempo na Tarefa em Transicão 2,5 .003 Ana 23,0 .559 103,

0

.690

Tempo Fora da Tarefa em Transicão 2,5 .003 At 23,0 .559 103,

0

.690

Tempo Outros 16,0 .093 20,0 .201 95,7 .249

(+) valor superior

Resultados comparacão sistemas de instrucão e organizacão
/C.I ii-ni laHraHn nara n<fi OR\

Comparacão Sistemas

Gestão do Sistema Social Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

DISCIPLINA X' gi P (+) X' gi P (+) X* gi P (+)

Explicita as regras de conduta na aula 2,2 1 .131 0,4 1 522 0,2 1 .626

Quando explicita as regras de conduta na

aula, solicita e comenta a opinião dos alunos

sobre as mesmas

2,2 1 .131 0.4 1 .522 0.2 1 .626

Utiliza formas de evocacão (verbais ou

escritas) das regras de conduta na aula

1.0 1 .302 0,0 1 1.0 ,386 1 .544

Reage aos comportamentos inapropriados
referindo as regras de conduta da aula que

foram desrespeitadas

10,5 3 .015 At 9,6 2 .008 Ter 7,0 3 .071

Reage aos comportamentos inapropriados
mantendo o ambiente positivo na aula

6,6 4 .155 13,3 4 .01 Ter 3.8 4 .424

Realca os comportamentos apropriados dos

alunos

16,0 1 .000 At 0,0 1 1.0 11,6 2 .003 AE+

Controla a participacão na aula dos alunos

com comportamentos inapropriados

1.8 3 .613 4,0 2 .135 12,2 3 .07 AE+

Reforca os comportamentos apropriados,

quando ocorre um comportamento

inapropriado

2,2 1 .131 3,6 1 .055 0,23 1 .626

Solicita os alunos a explicitarem os

comportamentos inapropriados que

assumiram e as razôes dos mesmos

4,0 3 .261 5,3 2 .069 3,4 3 330

Quando reage aos comportamentos

inapropriados explicita o seu prejuizo para a

actividade da aula

2,6 3 .446 5,3 2 .069 7,7 3 .051

Reage de forma consequente aos

comportamentos inapropriados

3,2 3 .362 7,3 7 .119 8,4 4 076

Castiga dos alunos que revelam

comportamentos inapropriados

5,0 2 078 8,5 3 037 1,8 3 .611

Promove castigos que utilizam caracterlsticas

das actividades físicas como factores de

punicão

3,6 2 158 7,2 2 .026 2,83 3 .418
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Comparacão Sistemas
Gestão do Sistema Social Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

CLIMA X2 gi P (+) X' gi P (+) X2 gi P (+)
Na apresentagão das actividades de

aprendizagem, refere a sua utilidade para os

alunos

2,0 2 .368 1,0 1 .302 3,0 3 .386

Na apresenta?ão e avaliacão das actividades

solicita a opinião dos alunos sobre a aula

2 2 .368 1,0 1 302 1.03

4

2 .596

Durante a prática de aprendizagem, acompanha
as tarefas de maior complexidade

1,0 2 .584 3,8 4 424 10,1 4 .038 AE+

Durante a prática de aprendizagem, acompanha
os alunos com maior dificuldade

10,6 3 .014 Ana 13,0 2 .002 Ter 8,0 3 .045 AE+

Realca o esforco de aprendizagem dos alunos 5,3 3 .149 9,6 2 .008 Ter 14,9 3 .002 AE+

Realga os sucessos de aprendizagem dos alunos 5,8 3 .121 9,6 2 .008 Ter 9,8 3 .02 AE+

Solicita os alunos a apreciarem os seus

sucessos de aprendizagem

4,6 2 .10 1,0 1 .302 4,8 2 .091

Solicita apreciacôes positivas dos alunos entre si 2,2 1 .131 - - - - 2,1 1 .144

Utiliza os alunos mais hâbeis na ajuda aos

colegas

1.0 1 .302 1,0 1 .302 0,0 1 1.0

Interage com os alunos a propôsito dos

sentimentos que estes revelam sobre a aula

5,3 3 .149 6,0 4 .199 8,0 4 .89

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 2,3 3 .510 0 1 1,0 7,42 3 0.0

Intervém Individualmente com os alunos acerca

da sua participacão na aula
3,6 1 .055 2,0 2 .352 1,3 2 .520

Quando intervém com os alunos acerca da sua

participacão na aula, revela expectativas
positivas

3,6 2 .158 5,0 2 .078 1.1 2 .558

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome 1,0 1 .302 - - - 1,0 1 .310

Reage da mesma forma a comportamentos

inapropriados semelhantes

4,4 2 .111 7,8 3 .049 Ros 15,1 3 .002 AE+

Durante a aula, interage com os alunos sobre

assuntos pessoais

1,1 2 .574 3,6 1 .055 2,7 2 .256

Durante a aula, expressa sentimentos positivos
acerca dos conteúdos de aprendizagem

3,6 2 .158 - - - 3,3 2 .191

Utiliza um discurso substantivo (descritivo)

quando interaqe com os alunos

12,5 2 .002 Ana 4,4 2 .111 9,8 3 .02 AE+

Organiza a aula com diferentes tipos de

actividades simultaneamente

1,0 1 .302 0,0 1 1.0 11,2 1 .001 AE-

Durante a aula, interage com a maioria dos

alunos da turma

1,0 1 .302 2,2 1 .131 6,0 1 .014 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência
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Anexo 2.15 - RESULTADOS DAS COMPARAQÔES INTRA E INTER-GRUPOS

RELATIVAS ÂS PERCEPQÔES DOS ALUNOS SOBRE AS

CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO DOS SISTEMAS DE INSTRUQÃO,

ORGANIZAQÃO E SOCIAL DA TURMA

Resultados comparacão sistemas de instrucão, organizacão e social da turma

(Qui-quadrado, para p<0.05)

Comparacão Percepcão
Gestão Sistema Instrucão Ana/Antonio Teresa/Rosa Grupos AE

INFORMACAO X' gi P (+) X2 gi P (+) xa gi P (+)

1. Quando o meu professor apresentava o

que íamos fazer na aula eu estava atento

6,1 4 .188 6,8 4 .144 13,5 4 ,009 AE+

2. Quando o meu professor fazia perguntas
sobre o que iamos fazer na aula eu pedia para

responder

2,5 4 .644 3,1 5 672 8,1 5 .149

5. Quando apresentava a aula, o meu

professor explicava as coisas dos exercídos a

que tínhamos de dar mais atencâo

2,9 4 .562 2,6 4 .610 11,9 4 .018 AE+

6. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava como é que as diferentes

partes da aula se interligavam

10,5 4 .032 At 8,0 4 .090 12,9 4 .001 AE+

7. Quando nos explicava o que ia ser a aula, o

meu professor fazia os exercícios para nos

mostrar o que tínhamos que aprender

0,96 3 .811 4,4 4 .353 12,7 4 .001 AE+

8. Quando o meu professor apresentava os

exercidos da aula eu ficava sem dúvidas

sobre o que lamos fazer

7,9 4 .093 7,1 4 .128 8,7 4 .007 AE+

10. Quando apresentava a matéria, o meu

professor explicava porque é que a maneira

como organizava a aula nos fazia aprender
melhor

8,9 4 .063 7,4 4 .115 4,6 4 322

44. 0 meu professor gastava pouco tempo a

explicar os exercídos que se iam fazer na

aula

7,3 4 .120 6,0 4 .197 3,2 4 .525

AVALIACAO FINAL X2 gi P (+) X2 gi P (+) X2 gi P (+)
4. No final. quando o meu professor me pedia
a opinião sobre a aula eu dava-a

6,5 5 .257 16,5 4 .002 Ros 25,5 4 .000 AE+

29. No final da aula, o meu professor dizia o

que íamos aprender na aula sequinte

42,6 4 .000 At 11,7 4 .019 Ter 18,9 4 .001 AE+

36. No final da aula, o meu professor dizia o

que é que tinha sido mais importante nos

exercidos que tínhamos estado a aprender

12,1 4 .016 At 1,7 4 782 33,5 4 .000 AE+

38. No final da aula, o meu professor dizia

para que é tínhamos estado a aprender
aqueles exercícios

9,0 4 .610 10,3 4 .035 Ter 27,6 4 .000 AE+

39. No final, o meu professor dizia aquilo que

eu e os meus colegas tínhamos ou não

conseguido aprender na aula |

42.7 4 .000 At 8,1 4 .089 36,6 4 .000 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência
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Comparagao Percepcão
Gestão Sistema Instrucão Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

ACOMPANHAMENTO X2 gi P (+) X2 gi P (+) X* gi P (+)
3. Quando o meu professor me pedia. eu

ajudava-o na aula

8,2 4 .84 6,4 4 .170 23,5 4 .000 AE+

16. Na aula, o meu professor conseguia
observar toda a turma ao mesmo tempo

5,0 4 .279 21,2 5 .001 Ter 16,8 5 .05 AE+

17. Quando me corrigia, o meu professor
dizia-me o que estava a fazer bem e o que

estava a fazer mal.

1,0 3 .801 10,2 4 .037 Ter 12,3 4 .015 AE+

18. 0 meu professor ia-me corrigindo durante
toda a aula

10,3 4 .035 At 1,9 4 .743 7,5 4 .111

19. Quando eu e os meus colegas tínhamos a
mesma dificuldade nos exercícios, o meu

professor corrigia-nos a todos ao mesmo

tempo, em vez de corrigir um de cada vez

3,0 4 .550 9,4 4 .05 Ter 20,5 4 .00 AE+

20. Quando me corrigia, o meu professor
explicava-me porque é que eu estava a fazer

bem ou a fazer mal os exercidos

1,3 3 .708 5,6 4 .230 15,7 4 .003 AE+

21. Quando me corrigia, o meu professor

explicava-me como é que deveria realizar os

exercícios para não voltar a fazer mal

2,1 2 .336 1,0 4 .327 13,7 4 .008 AE+

22. Depois de me corrigir, o meu professor
ficava junto de mim a ajudar-me até que eu

fizesse bem

5,2 4 .259 4,6 4 .327 8,2 4 .082

24. Quando eu estava a realizar os exercldos,
o meu professor pedia-me para eu explicar
como é que eu os estava a fazer

12,5 4 .013 At 3,2 4 .515 4,3 4 .362

25. Durante a aula, o meu professor fazia

perguntas sobre os exercícios a quase todos

os alunos

6,2 4 .180 3,2 7 .404 5,1 4 .274

26. Quando me fazia perguntas, o meu

professor esperava para que eu pudesse

pensar e dar a resposta

13,2 4 .01 At 3,2 4 .513 13,2 4 .01 AE+

42. Durante a aula, o meu professor

conseguia dar atencão ås vârias coisas que

se passavam

2,2 3 .528 15,9 4 .003 Ter 26,0 4 .000 AE+

43. Durante os exercicios, eu esforcava-me

por aprender

6,7 3 .080 4,0 3 .256 11,5 3 .009 AE+

58. Durante os exerclcios, o meu professor
dizia-me que o que estava aprender era

importante para mim

5,9 4 .201 2,7 4 .601 4,1 4 .329

(+) valor superior na tabela de contingência
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Comparacão Percepcão
Gestão Sistema Organizacão Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

ALUNOS X5 gi P (+) X* gi P (+) X2 gi P (+)

14. Quando explicava os exercicios, o meu

professor chamava-me a atencão para evitar

que eu corresse o risco de me maqoar

5,1 4 .269 0,83 3 .841 12,1 4 .017 AE+

15. Quando o meu professor pedia, eu

mudava rapidamente entre os exercícios

2,4 3 .492 2,3 4 669 16,1 4 .003 AE+

30. Quando o meu professor nos chamava eu

ia rapidamente para junto dele.

4,3 3 .224 5,9 3 .114 17,3 4 .002 AE+

32. Eu chegava å aula å hora combinada 7,6 3 .053 1,7 3 .620 23,2 4 .000 AE+

34. Quando o meu professor parava a aula,

eu percebia logo se ele queria que eu fosse

para junto dele, se queria que eu mudasse de

exercicio, ou se queria que eu ficasse onde

estava para o ouvir

19,6 4 .001 At 8,4 4 .078 4,4 4 .353

35 Quando o meu professor pedia, eu e os

meus colegas formávamos os grupos

rapidamente

14,2 4 .007 Ana 9,5 4 .048 Ros 4,9 4 .288

37. Quando eu colaborava na aula, o meu

professor mostrava que tinha ficado satisfeito

comigo

3,9 5 .563 11,7 4 .016 Ter 23,8 5 .000 AE+

59. 0 meu professor corrigia-me a mim ou

aos meus colegas sem interromper a aula
1,4 4 .832 4,4 4 .347 13,2 4 .010 AE+

ESPAQOS E MATERIAIS X' gi P (+) x< gi P (+) X* gi p (+)

13. Quando era predso, eu montava e

desmontava o material correctamente

1,4 4 .844 9,8 4 .044 Ros 23,3 4 .000 AE+

12. Quando era preciso, eu montava e

desmontava o material rapidamente

6,1 4 .186 5,0 4 .277 16,2 4 .003 AE+

TEMPO X* gi P (+) X2 gi P (+) X* gi P (+)

27. Durante a aula, eu estava a maior parte
do tempo a realizar os exercícios

5,4 5 .366 10,3 4 .034 Ter 16,9 5 .005 AE+

33. 0 meu professor registava as faltas sem

gastartempo

4,1 4 .389 6,8 4 .144 5,4 4 .248

(+) valor superior na tabela de contingência
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Comparacão Percepcão
Gestão Sistema Social

Clima de Aula

Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

ALUNOS/MATÉRIA X2 gi P (+) X5 gi P (+) XJ gi P (+)
9. Quando o meu professor apresentava os

exercicios que íamos fazer na aula, dizia para
que é que eles serviam

3,7 5 .587 10,7 4 .030 Ter 14,4 5 .013 AE+

31 . Eu gostava muito dos exercícios da aula 10,3 4 .035 At 3,2 4 .522 23,3 4 .000 AE+

41. 0 meu professor perguntava-me o que é

que eu pensava e sentia da aula

13,8 4 .008 At 15,8 4 .003 Ter 5,6 4 .225

62. Nos exercícios mais difíceis. o meu

professor fazia com que eu continuasse a

tentar

2,1 3 .535 6,5 3 .089 14,2 4 .007 AE+

63. 0 meu professor dizia-me que eu era

capaz de aprender coisas dificeis
1,4 4 834 2,8 4 .589 7,6 4 .105

ALUNO/ALUNO X2 gi P (+) X2 gi P (+) X1 gi P (+)
11.0 meu professor pedia-me que eu fosse

simpático e amigo com todos os meus

colegas

6,1 4 .192 6,8 4 .142 3.7 4 .444

45. Nos exercídos, eu e os meus colegas
ajudávamo-nos uns aos outros, mesmo

quando uns eram melhores e outros piores

4,4 4 .347 4,7 4 .311 7,8 4 .098

PROFESSOR/ALUNOS X* gi P (+) xa gi P (+) X2 gi P (+)
40. Quando eu dizia ao meu professor o que

pensava e sentia sobre a aula, ele ouvia-me e

interessava-se pelas minhas opiniôes

12,1 4 .016 At 9,0 4 .06 28,4 4 .000 AE+

53. 0 meu professor mostrava que gostava da

matéria que nos ensinava

6,0 4 .194 5,7 4 .216 12,4 4 .014 AE+

54. Na aula, eu tinha confianca no meu

professor

5,6 4 .230 .973 4 .914 28,4 4 .000 AE+

55. Durante a aula, o meu professor dizia-me

que achava que eu era capaz de aprender

3,3 4 .505 5,4 4 .241 14,2 4 .006 AE+

56. Na aula, o meu professor tratava-me a

mim e aos meus colegas da mesma maneira

4,0 4 .403 11,2 4 .024 Ter 21,0 4 .000 AE+

57. 0 meu professor falava comigo sobre os

meus gostos e assuntos pessoais, mesmo

quando não tinham a ver com a aula

5,8 4 .210 0,6 4 .953 7.0 4 .134

60. Quando o meu professor me corrigia, era

para me ajudar

1,0 2 .582 4,2 4 .372 23,4 4 .000 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência
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Comparacão Percepcão
Gestão Sistema Social

Disciplina

Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

PROMOQÃO X2 gi P (+) X2 gi P (+) X2 gi P (+)

46. As regras das aulas eram combinadas

entre o meu professor e os alunos

16,8 4 .002 At 5,6 4 .224 11,6 4 .02 AE+

47. Durante a aula, eu respeitava as regras

que tinham sido combinadas

9,4 3 .023 Ana 3,3 4 .495 12,1 4 .016 AE+

49. Durante a aula, o meu professor
lembrava-me das regras combinadas

6,0 4 .197 5,1 5 .404 18,3 5 .003 AE+

50. Quando eu me portava mal, o meu

professor resolvia o problema mantendo um

bom ambiente na aula

3,6 3 .306 4,3 4 .365 24,7 4 .000 AE+

51. Durante a aula, o meu professor
mostrava-se contente quando eu me portava
bem

11,2 4 .024 At 4,3 4 .359 14,4 4 .006 AE+

52. Quando os meus colegas queriam que eu

me portasse mal como eles, eu continuava

fazer o que estava a fazer

0,4 4 .982 2,2 4 .683 5,8 4 .209

REMEDIACAO X2 gi P (+) X* gi P (+) X* gi P (+)
23. Quando eu me portava mal, o meu

professor pedia-me que dissesse o que tinha

feito e porque é que tinha tido aquele

comportamento

2,7 4 .60 5,7 4 .220 1,0 4 .901

28. Quando eu me portava mal e o meu

professor me castigava, eu mantinha a minha

opiniâo sobre as aulas de Educacâo Física

11,0 4 .026 At 8,9 4 .063 6,7 4 .148

48. Depois de me ter portado mal, eu

reconheda o que é tinha prejudicado com

esse comportamento

2,0 3 .563 15,6 4 .003 Ros 22,3 4 .000 AE+

61. Quando me portava mal, o meu professor
convencia-me para não tomar a fazer aquilo

7,2 4 .125 8,6 4 .069 13,5 4 .009 AE+

(+) valor superior na tabela de contingência
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Anexo 2.16 - RESULTADOS DAS COMPARAQÔES INTRA E INTER-GRUPOS ÂS

PERCEPQÔES DOS ALUNOS OBSERVADOS RELATIVAMENTE Â

DISCIPLINA DE EDUCAQÃO FÍSICA, Â SUA COMPETÊNCIA, Â SUA

PARTICIPAQÃO NAS AULAS E Â PARTICIPAQÃO DA TURMA

(Qui-quadrado, para p<0.05)
Comparacão Percepcão

dos Alunos Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

Indicadores de Motivacão Face å

Educacão Fisica

X2 gi P (+) X2 g< P (+) X2 gi P (+)

Gosto pela Disciplina 8,7 2 .012 At 5,2 4 .263 3,9 4 .409

Agrado pela Educat^o Fisica 3,1 2 .203 10,6 4 .031 Ros 8,8 4 .065

Indicadores de Importância
Educacão Física na Formacão

X2 gi P (+) X2 gi P (+) x< gi P (+)

Importância para a Formacão 10,0 3 .018 At 4,4 4 .329 2,4 4 .648

Importância das Aprendizagens em

Educacâo Física

.09 2 .956 6,3 4 .172 4,8 4 .302

Indicadores de Percepcão de

Competência Pessoal (%)

X' gi P (+) x< gi P (+) x< gi P (+)

Competência na Educacão Física 4,0 2 .134 13,6 4 .008 Ros 3,9 4 .416

Competência no Desporto 0,81 2 .665 8,1 4 .086 5,5 4 .238

Êxito na Educacão Física 1,9 3 .582 10,7 4 .030 Ros 4,6 4 .326

Sucesso nas Aulas 5,6 2 .060 9,5 4 .048 Ros 5,4 4 .249

Indicadores de Percepcão da Atitude

faceâAPZ (%)

X2 gi P (+) x< gi P (+) xz gi P (+)

Preocupacão com o Sucesso 1,6 2 .445 8,0 4 .089 3,5 4 .471

Preocupacão com o Insucesso 1,7 2 .421 6,9 4 .138 2,2 4 .699

Satisfacão com o Sucesso 3,4 3 .322 3,4 4 .493 2,0 4 .730

Insatisfacão com o Insucesso 1,9 3 .587 4,8 4 .305 3,2 4 .518

Indicadores de Percepcão sobre a

Turma

X2 gi P (+) X* gi P (+) X2 gi P (+)

Indisciplina da Turma 1,1 2 .556 5,4 2 .066 3,8 3 .284

Colaboracåo da Turma 4,0 2 .129 2 2 .356 5,9 3 .114

Gosto da Turma pelas Aulas 7,1 2 .028 5,3 4 .250 7,6 4 .105

Competência da Turma 1,8 2 .396 2,4 3 .476 1,0 3 .785

Cooperacão da Turma 2,7 2 .258 3,9 4 .412 3,2 4 .514

Sentimento de Pertenca 1.6 4 .805 4,4 4 .343 4,2 4 .377

Percepcão sobre Concepcão do

Professor

2,0 2 .356 5,4 2 .066 1.1 2 .567

(U de Mann-Whitney para p<0.05)

Concepcão de Educacão Física Ana/Antônio Teresa/Rosa Grupos AE

U P <+) U P (+. U P <+.

Pedagogista 43,0 .832 31,5 .215 146,
0

.230

Biologista 41,0 .723 43,0 .859 118,

5

.052

Aprendizagem 38,5 .554 27,0 .156 163,

5

.573
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