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INTRODUÇÃO 

 

 Em 2004, a autora concluiu na sua dissertação de mestrado sobre a análise da 

procura e da oferta de formação contínua, entre 1993 e 2002, para os professores de 

Educação Física do ensino básico e secundário, da Península de Setúbal, que a reduzida 

oferta de formação específica, a procura de formação em função da obtenção de 

unidades de crédito para progredir na carreira, e a falta de apoio profissional na 

aplicação dos conhecimentos adquiridos na formação para o contexto real favoreceram 

a pouca eficácia da formação nas práticas profissionais e provocaram uma forte 

insatisfação dos professores face ao processo de formação contínua vigente.  

 Os professores mais satisfeitos com esse sistema de formação tinham realizado 

acções de formação específicas e os créditos representaram um estímulo, que 

contribuíram para a progressão na carreira e para a melhoria do seu desempenho 

profissional. Tivemos a oportunidade de sugerir: 

 (…) a premissa de que a vivência colaborativa de uma experiência de formação contínua, 

 adequada às necessidades contextualizadas dos professores, com apoio profissional em contexto 

 real, poderá influenciar efectivamente uma mudança de atitudes e representações, contribuindo 

 assim para o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. A supervisão, aplicada à 

 formação contínua, pode concorrer para identificar e colmatar necessidades formativas num 

 ambiente colaborativo, de entre ajuda, quer entre colegas, quer entreformadores e formandos.

 (Branco, 2004, p. 229) 

 Nesta linha, face às evidências de uma forte insatisfação com o modelo de 

formação tradicional, baseado em acções de formação de curta duração, nomeadamente 

cursos, oferecidos sob a forma de um menu, ministrados por especialistas externos, fora 

do contexto e sem acompanhamento profissional, o Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 

Janeiro, criou a oportunidade de propormos às escolas uma alternativa para o 

desenvolvimento profissional em contexto escolar. 

 Para fazer face às limitações da formação inicial, ao vertiginoso avanço 

tecnológico e à constante renovação e mudança, as escolas devem ser encaradas, cada 

vez mais, como comunidades de aprendizagem (Senge, Lucas, Cambron-McCabe, 

Smith, Dutton & Klein, 2005; Day, 2007). A preparação dos professores para uma 

intervenção eficaz é fundamental para a qualidade do ensino e das aprendizagens 

(OCDE, 2005, 2009). Assim, a formação em serviço é necessária e fundamental para 
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colmatar as lacunas e dificuldades que os professores vão encontrando ao longo da 

carreira. Porém, esta não pode cingir-se a curtos episódios formativos fora do contexto 

real do ensino com pouco, ou nenhum, transfer para a prática profissional.  

 Perante isto, e atendendo ao que as referências nacionais e internacionais 

consideram mais eficaz para melhorar a aprendizagem e o desenvolvimento profissional 

no local de trabalho, em 2008, uma equipa de investigadores da Unidade de Ciências da 

Educação da Faculdade de Motricidade Humana, onde a autora se encontra inserida 

(Branco, Duarte & Onofre, 2010), desenhou um programa de formação recíproca em 

contexto escolar centrado nas necessidades de intervenção pedagógica dos professores 

que reunissem em si as características que a investigação sobre a formação contínua tem 

preconizado como decisivas para promover uma elevada qualificação dos professores. 

  O modelo deste programa mobiliza as potencialidades das comunidades de 

aprendizagem (Wenger, 1998) considerando que os professores, ao trabalharem em 

conjunto, são capazes de resolver grande parte dos seus problemas através da partilha  

de conhecimentos e experiências, melhorando substancialmente a qualidade do seu 

ensino. 

 Durante o ano lectivo de 2009/2010, na área educativa da Península de Setúbal, 

foi desenvolvido um estudo quase-experimental para testar os efeitos do referido 

programa de formação. Este foi implementado em duas escolas básicas (grupo 

experimental) e contrastados os seus efeitos com o sistema tradicional de formação 

(grupo de controlo). A metodologia utilizada foi previamente ensaiada e validada 

através de um estudo piloto realizado durante o terceiro período do ano lectivo de 

2008/2009. 

 No início do ano lectivo, caracterizámos os contextos escolares através da 

análise documental, de questionários e de entrevistas. Ao longo do ano, nos grupos de 

discussão, a auto e a hetero-observação de aulas estiveram na base do trabalho 

desenvolvido entre pares. No final do ano lectivo, voltámos a aplicar os instrumentos de 

recolha de dados e estudámos o seu impacto junto dos professores, dos alunos e das 

escolas. 

 Para oferecer um retorno profissional aos professores que aceitaram o nosso 

convite, solicitámos a acreditação do programa de formação ao Conselho Científico-
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Pedagógico da Formação Contínua, que designámos por Formação Contínua em 

Educação Física baseada em Comunidades de Prática. 

 Após a apresentação do problema do estudo, elaborámos o presente relatório de 

investigação que está repartido em quatro partes.  

 Na primeira parte – Estado da Arte – efectuamos uma exposição do quadro de 

referências teórico, relativo às temáticas fundamentais ao enquadramento do estudo.  

Na segunda parte – Metodologia – é apresentado o nosso objecto de estudo, a pergunta 

de partida e os objectivos do estudo. Posteriormente, fazemos uma exposição detalhada 

do desenho da pesquisa: ilustramos o nosso modelo de análise, as fases do estudo, a 

operacionalização das variáveis e a validação do método através da realização de um 

estudo piloto. Apresentamos os participantes, anunciamos os procedimentos, e os 

instrumentos utilizados na recolha e tratamento dos dados. Por fim, expomos as 

limitações que encontrámos na realização deste estudo. 

 Na terceira parte – Apresentação e Discussão dos Resultados – apresentamos e 

analisamos os resultados obtidos, caracterizando os contextos em que operámos, 

retratando o processo de formação recíproca realizado em contexto escolar, e analisando 

a eficiência do modelo, expondo as associações encontradas entre a satisfação dos 

professores com a formação, a satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física e 

a qualidade do ensino. 

 Por fim, na quarta e última parte – Conclusões e Recomendações – apresentamos 

as principais conclusões do estudo e as recomendações para futuras investigações. 
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FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

As limitações que têm sido encontradas em sistemas de formação inicial para 

realizar uma preparação eficaz dos professores têm acentuado a importância da 

formação em serviço, enfatizando a influência determinante que a mesma tem na 

qualificação do professor (OCDE, 2005, 2009).  

Por um lado, a competência do professor tem vindo a ser reconhecida como um 

vector fundamental para a aprendizagem e sucesso dos alunos (Medley, 1979; Shulman, 

1987; Le Boterf, 1994; Fentermacher, 1994; Perrenoud, 1996; Roldão, 2003; Grant, 

2008; Esteves, 2009). Actualmente, sabemos que a qualidade dos professores é o factor 

mais importante para a melhoria dos resultados dos alunos (Barber & Mourshed, 2007; 

Mourshed, Chijioke & Barber, 2010). Por outro, a qualidade do ensino em Educação 

Física tem sido uma preocupação constante para alguns investigadores, dos quais 

destacámos os contributos fornecidos, quer ao nível nacional (Onofre, 1995, 2000; 

Januário, 1992, 2006; Diniz, 1997; Carreiro da Costa, 1988, 1991, 1993, 1996, 1997), 

quer ao nível internacional (Allen, 1986; Jones, 1992; Doyle, 1977, 1986, 1992; Piéron, 

1984, 1955, 1999; Siedentop, 1986, 1988, 1991; Hastie & Siedentop, 1999; Hastie, 

Sinelnikov, Brock, Sharpe, Eiler & Mowling, 2007). Apresentamos, ainda, estudos que 

ilustram a forma como a intervenção pedagógica dos professores pode influenciar a 

satisfação dos alunos nas aulas de Educação Física (Ward, 1982; Ewing & Seefeldt, 

1989; Shigunov, 1991; Tannehill & Zakrajse, 1993; Gonçalves, 1993; Leal, 1993; 

Carreiro da Costa & Leal, 1997; Murta, 1997; Murta & Carreiro, 1998; Martins, 1999; 

Seco, 2000; Guimarães, 2001; Ntoumanis, Peusgaard, Martin & Pipe, 2004; Marques, 

2006; Cunningham, 2007; Mouratidis, Vansteenkiste, Lens & Sideridis, 2008; Cox & 

Williams, 2008). 

Concomitantemente, as escolas têm vindo a ser identificadas como as unidades 

mais produtivas na renovação das práticas educativas. No seu seio, o trabalho colectivo 

entre professores na organização e implementação desta formação, nomeadamente, o 

que se desenvolve no seio dos departamentos, tem-se revelado decisivo para garantir 

qualidades que a investigação vem destacando como requisitos determinantes para o seu 
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sucesso, ou seja, uma formação baseada nas necessidades reais dos professores, em 

contexto, a partir da formação recíproca, com carácter regular e orientada para a prática.  

É neste sentido que as escolas devem hoje ser encaradas, cada vez mais, como 

comunidades de aprendizagem (Little, 1981; Smith, 1995; Fullan & Hargreaves, 2001; 

Senge; Lucas; Cambron-McCabe; Smith; Dutton & Kleiner, 2005; Day, 2007). 

Contudo, em Portugal, o rotineiro individualismo dos professores ainda se sobrepõe à 

cultura colaborativa, aos projectos interdisciplinares, às parcerias e equipas 

multidisciplinares (Flores & Veiga Simão, 2007; Veiga Simão, Caetano & Freire, 2007; 

Flores & Veiga Simão, 2009; Forte, 2009), sendo iminente a mudança na forma de estar 

na profissão docente (Veiga Simão, 2001; Roldão, 2007; Formosinho & Machado, 

2007; Veiga Simão, Flores & Ferreira, 2007; Nóvoa, 2008; Formosinho, 2009). 

Com base na literatura nacional (Estrela, 2002; Caetano, 2004; Estrela & Estrela, 

2006; Canário, 2007; Flores & Veiga Simão, 2009; Forte, 2009) e internacional (Schon, 

1983; O’Sullivan, 1990; Wenger, 1998; Marcelo, 1996, 1998, 1999; Day, 1999, 2001; 

Ha; Lee; Chan & Sum, 2004; Darling-Hammond, Bransford, Hammerness, Berliner, 

Cochran-Smith, McDonald & Zeichner, 2005; Darling-Hammond, Hammerness, 

Grossman, Rust & Shulman, 2005; Armour, 2006; Zellermayer & Tabak, 2006; Orland-

Barak & Tillema, 2006; Armour & Yelling, 2007; Westheimer, 2008; Rosean & Florio-

Ruane, 2008; Batlle, 2009), desenhámos e implementámos um modelo integrado de 

desenvolvimento profissional, num grupo experimental, e comparámos o seu impacto 

relativamente ao modelo tradicional que decorreu num grupo de controlo.  

O programa de desenvolvimento profissional contínuo em contexto escolar, para 

professores de Educação Física, foi organizado a partir das suas necessidades 

específicas de intervenção pedagógica, recrutando as vantagens de uma formação 

baseada em comunidades de prática. O modelo integrado de desenvolvimento 

profissional centrou-se na observação, reflexão, colaboração e apoio profissional entre 

colegas (Alarcão & Tavares, 1987; Joyce & Showers, 1988; Sparks & Loucks-Horsley, 

1990; Onofre, 1996; Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace & Thomas, 2006; Loughran, 

2009; Kelchtermans, 2009). 

Para averiguarmos a eficiência do desenvolvimento profissional contínuo 

recorremos a múltiplas fontes de dados, quer de cariz qualitativo, quer quantitativo, no 

sentido de conhecer os efeitos da formação nos professores, no seu ensino, nos alunos e 
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na escola (Stake, 1967; Joyce & Showers, 1988; Stufflebeam, 2000; Guskey, 2002; 

Edmonds & Lee, 2002; Day, 2007; Muijs & Lindsay, 2008). Finalmente, recorremos, 

por um lado, aos resultados da investigação que nos informam de que modo a formação 

realizada influenciou a satisfação dos professores para o seu desempenho profissional, 

nomeadamente Fullan & Hargreaves (1991), Andrews (1993), Murta (1997), Cardoso 

(2000), Estrela & Estrela (2001), Branco (2004), Terroso (2006) e Forte (2009).  
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PARTE 1 - ESTADO DA ARTE 

 

Nos próximos capítulos apresentamos as principais referências teóricas que 

orientaram o nosso estudo.  

No Capítulo I, começamos por fazer referência à competência do professor 

como vector fundamental para a qualidade do ensino, apresentando os principais 

resultados da investigação para a análise de um ensino de qualidade e os respectivos 

indicadores. Como indicador da qualidade do ensino, destacamos ainda os resultados 

dos estudos sobre a satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física. 

No Capítulo II, abordamos, inicialmente, o papel das orientações conceptuais 

dos professores na sua formação. Posteriormente, fazemos referência às novas áreas da 

formação inicial dos professores de Educação Física no contexto europeu, ao perfil e 

aos padrões de desempenho dos docentes em Portugal, realçando as oportunidades que 

o novo enquadramento legal potencia no que se refere ao desenvolvimento profissional 

dos professores em contexto de trabalho.  

No Capítulo III, apresentamos a problemática que envolve a mudança educativa 

e a reconstrução da identidade profissional dos professores. Distinguimos os conceitos 

de formação contínua e de desenvolvimento profissional contínuo, destacando os 

modelos baseados nas comunidades de aprendizagem, os quais, através do trabalho 

colaborativo e da formação recíproca, podem contribuir de forma efectiva para a 

melhoria das práticas profissionais e das aprendizagens dos alunos.  

Por fim, no Capítulo IV, reportamo-nos à eficiência dos programas de formação. 

Enunciamos os factores que condicionam o desenvolvimento profissional dos 

professores, os modelos de avaliação e os resultados da investigação neste âmbito, 

nomeadamente, os estudos que fazem referência à satisfação dos professores com a 

formação contínua. 
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Capítulo I – A qualidade do ensino em Educação Física 

 

Neste capítulo, começamos por analisar os conceitos de qualidade do ensino e a 

competência  do professor, bem como a relação entre ambos. 

Posteriormente, fazemos referência aos contributos da investigação processo-

produto e da investigação ecológica, nomeadamente, os indicadores da qualidade do 

ensino em Educação Física.  

Por fim, destacamos ainda, os resultados dos estudos sobre a satisfação dos 

alunos com as aulas de Educação Física. 
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1. A qualidade do ensino e a competência do professor 

 

Ter professores eficazes é fundamental para melhorar as aprendizagens dos 

alunos. Darling-Hammond (1997) refere que a qualificação do professor (formação e 

experiência) influencia até cerca de 43 por cento dos resultados dos alunos, que os 

factores de natureza familiar dos alunos podem explicar 49 por cento, e que o número 

de alunos por turma, cerca de oito por cento.  

Os relatórios da McKinsey & Company (Mourshed et al., 2007, 2010) são 

peremptórios ao referirem que a qualidade dos professores é o factor mais importante 

para a melhoria dos resultados dos alunos. 

Na terceira edição do Handbook of Research on Teacher Education uma questão 

central é: “What should teachers know?” Grant (2008) sugere que se reflicta sobre as 

capacidades do professor: “knowledge, beliefs, skills, and commitments” e “the 

potential for teachers to continue to develop their knowledge, skills, and dispositions 

along the continuum” (p. 127). Esta afirmação encerra alguns termos que convém 

clarificar. 

Partimos do conceito de capacidade, entendida como a particularidade dos 

indivíduos poderem executar determinadas actividades ou complexos de actividades, 

que se transforma progressivamente, com o decurso da actividade, quando 

relativamente consolidada, torna-o mais ou menos apetrechado para uma determinada 

forma de actividade humana (Ecke, 1981 cit. in Matos, 1994, p. 64). 

Em primeiro lugar, o conhecimento (“knowledge”). Os conhecimentos 

essenciais são os que se referem ao conhecimento específico, o conhecimento do 

conteúdo da disciplina que se lecciona. Este conceito tem vindo a ser estudado ao longo 

do tempo. Destacamos a sistematização de Shulman (1987) que, acerca do 

conhecimento do conteúdo, sugere as seguintes sub-categorias: o conhecimento do 

conteúdo da matéria da disciplina, content knowledge (subject-matter), o conhecimento 

pedagógico do conteúdo (pedagogical content knowledge), e o conhecimento curricular 

do conteúdo (curricular knowledge).  Mais do que dominar a matéria a ensinar, o 

professor deve saber a melhor forma de a transmitir e de a fazer assimilar pelos seus 

alunos respeitando a articulação vertical e horizontal do currículo. Além disso, e 

independentemente da área disciplinar, qualquer professor deverá possuir ainda: um 
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conhecimento pedagógico geral, conhecer os seus alunos, o contexto educativo, os fins, 

os objectivos e os valores educativos. 

Siedentop (2002a) fala-nos também sobre o conhecimento do conteúdo para a 

Educação Física recorrendo a Shulman (1987): “the first source of the knowledge base 

is content knowledge – the knowledge, understanding, skill, and disposition that are to 

be learned by school children. This knowledge rests on two foundations: the 

accumulated literature and studies in the content areas, and the historical and 

philosophical scholarship on the nature of knowledge in those fields of study” (p. 368).  

Ainda segundo Siedentop (2002a), o conhecimento do conteúdo e a pedagogia 

precisam de ser estudados em conjunto, o chamado conhecimento pedagógico do 

conteúdo (pedagogical content knowledge). O mesmo autor reforça a importância do 

conhecimento do conteúdo na qualidade da intervenção pedadógica. 

Em segundo lugar, a palavra skill. Desde os anos setenta que ela tem estado 

associada à ideia de competência e “ao trabalho orientado por objectivos, definidos com 

grande precisão técnica, proveniente das concepções behaviouristas que marcaram o 

ensino nessa época e largamente difundidas por autores como Robert Mager ou 

Benjamin Bloom. Os skills eram sobretudo associados às diferentes subcompetências 

que era preciso consolidar nos vários passos duma aprendizagem, dentro de cada campo 

de saber ou disciplina” (Roldão, 2003, p. 18).  

Para Esteves (2009), é importante ainda fazer a distinção entre “competência” 

(no singular) e “competências” (no plural): “na primeira forma, a competência, o 

conceito remete para a qualidade que separará profissionais competentes de 

profissionais incompetentes, profissionais mais e menos competentes. Nesta acepção, 

competência é tomada como um traço global inerente à acção do indivíduo ou do grupo 

profissional, traço sobre o qual é possível emitir um juízo de valor” (p. 38).  

Perrenoud (1995) é um dos autores de referência no campo da competência em 

ensino, definindo-a como “um saber em uso”.  

Ao conceito de competência subjaz um “saber que se traduz na capacidade 

efectiva de utilização e manejo – intelectual, verbal ou prático - e não a conteúdos 

acumulados com os quais não sabemos nem agir no concreto, nem fazer qualquer 

operação mental ou resolver qualquer situação, nem pensar com eles”. (Roldão, 2003, p. 

20) 
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Roldão (2003) privilegia a definição de competência de Tardif (1996) por esta 

enfatizar um sistema de conhecimentos: “é um sistema de conhecimentos, declarativos 

(o quê), assim como condicionais (o quando e o porquê) e processuais (o como), 

organizados em esquemas operatórios e que permitem, no interior de uma família de 

situações, não só a identificação de problemas, mas igualmente a sua resolução por uma 

acção eficaz” (p.31). 

Ainda segundo Matos (1994), “a competência pedagógica é uma qualidade 

importante da competência profissional do professor, é a sua parte essencial pois 

reporta-se ao domínio decisivo da capacidade do professor, ou seja, ao processo de 

relação de reciprocidade entre alunos e professores, sobre a direcção deste” (p. 68). O 

desenvolvimento de um professor é, sobretudo, um processo de tornar-se professor. 

 Em terceiro lugar, as crenças (“beliefs”). Segundo Pajares (1992), as crenças 

traduzem-se por presunções, e pela construção de verdades pessoais sobre o 

comportamento dos diferentes fenómenos com que os professores se confrontam, que 

lhes conferem o sentimento de controlo e influência sobre os mesmos. As crenças 

influenciam de forma intensa as percepções dos professores, induzindo em contradições 

com a realidade, e constituindo obstáculos à mudança pela resistência que oferecem, e 

pela sua natureza afectiva e avaliativa. Enquanto as crenças são de natureza mais 

intuitiva, tácita, subjectiva e afectiva do pensamento, o conhecimento tem uma 

dimensão mais reflexiva, objectiva e racional. 

 Em quarto lugar, os compromissos (“commitments”), que, no essencial, revelam 

as orientações conceptuais dos professores e que nos informam sobre a maneira como a 

formação está a ser desenvolvida, sobre os quais nos debruçaremos com mais pormenor 

no capítulo II. 

 Por fim, Grant (2008) sugere que os professores criem dispositions along the 

continuum, ou seja, que se gere uma predisposição para o trabalho conjunto e se 

desenvolvam culturas de aprendizagem em comunidade. Por outras palavras, sugere-se 

a criação de oportunidades nas escolas para colaborar com os colegas, reflectindo sobre 

as suas práticas e sobre o impacto das mesmas na aprendizagem dos alunos.  

 Esteves (2009, p. 46) considera que “a competência ou as competências só se 

verificam na acção profissional contextualizada (…)” o que vai ao encontro desta 

recomendação que se justifica ainda mais no campo das competências profissionais: “a 
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competência não é um estado. É um processo. (…) O operador competente é aquele que 

é capaz de mobilizar, pôr em acção de forma eficaz as diferentes funções de um sistema 

em que intervêm recursos tão diversos como operações de raciocínio, conhecimentos, 

activações de memória, as avaliações, capacidades relacionais ou esquemas 

comportamentais”. (Le Boterf, 1994 cit. in Roldão, 2003, p. 31)  

Esta perspectiva encaminha-nos ainda para a noção de competência de ensino, 

entendida como a capacidade do professor para utilizar os seus conhecimentos e 

habilidades de forma adequada à singularidade das circunstâncias das situações 

educativas (Medley, 1979). Trata-se, efectivamente, de uma competência na acção 

prática (Olivier, 1987) que está associada à eficácia do professor e à eficácia da escola: 

“Na realidade, uma instituição curricular como a escola é, define-se e justifica-se 

socialmente por garantir que um certo número de aprendizagens são adquiridas” 

(Roldão, 2003, p. 15). 

A competência pedagógica é a competência específica do professor e a esta 

pertencem: os conhecimentos, as capacidades, as habilidades e os hábitos requeridos 

para o rendimento na actividade em causa (Matos, 1994, p. 57). 

Neste enquadramento, muitas questões se levantam sobre o que é ser um 

professor competente, e a ideia de que “ensinar, ou seja, fazer com que alguém aprenda” 

(Roldão, 2003, p. 17) tem ganho maior evidência ao simples debitar das matérias. 

Segundo Onofre (1995, p. 75), “ensinar bem consiste em ser capaz de, nas 

circunstâncias mais diferenciadas, criar os contextos de aprendizagem mais favoráveis 

para que os alunos, sem excepção, possam aprender mais e melhor” e acrescenta ainda 

que a esta ideia associam-se duas constatações importantes:  

- “o sucesso dos alunos na aprendizagem está dependente da qualidade do desempenho 

do professor”; 

- “a qualidade do desempenho do professor depende da qualidade de analisar as 

circunstâncias de cada situação educativa e de escolher e implementar as formas mais 

adequadas para que delas os alunos possam tirar o maior benefício”. 

A competência técnica e pedagógica do professor de Educação Física reflectem-

se em dois planos (Onofre, 1995, p. 79): 
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- “na sua capacidade de analisar as circunstâncias particulares de cada situação 

educativa e de decidir sobre os meios necessários para a enfrentar com o máximo de 

sucesso” e 

- “no conhecimento e capacidade de manipulação desses meios”. 

Onofre (2000, p. 296) adoptou o conceito de eficácia do ensino entendida como 

a “competência de ensino em acção manifestada na gestão adequada do trabalho dos 

alunos na aula, de forma a garantir a coerência entre as intenções inerentes às propostas 

do professor e o trabalho efectivamente desenvolvido pelos alunos”. Esta noção de 

eficácia tem em consideração os modos de intervenção pedagógica que preconizam o 

sucesso das aprendizagens. 

A propósito da importância da formação dos professores para a qualidade do 

ensino da Educação Física, Carreiro da Costa (1996, p. 29) afirma ainda que: 

- “ (…) A relação pedagógica não se improvisa. O êxito na aprendizagem depende de 

um conjunto de condições e factores (relativos aos alunos, ao professor e à escola) que o 

professor deverá ser capaz de gerir”; 

- “O êxito na aprendizagem em Educação Física não é fruto de uma única intervenção 

ou opção didáctica. Um ensino de qualidade pode concretizar-se de formas muito 

diversificadas”; 

- “ (…) os professores com grande capacidade didáctica caracterizam-se por: terem um 

profundo conhecimento dos conteúdos de ensino; possuírem um conhecimento 

didáctico do conteúdo; utilizarem mais informação e tomarem um maior número de 

decisões quando planeiam o seu ensino; possuírem um vasto repertório de habilidades 

técnicas de ensino nas dimensões gestão, instrução, clima e disciplina; apresentarem 

uma grande motivação para aprenderem continuamente e uma preocupação permanente 

para, através de uma intensa actividade reflexiva, desenvolverem e melhorarem a 

qualidade do seu ensino; manifestarem uma capacidade de metacognição, 

compreendendo que o processo ensino-aprendizagem deverá ser pensado e organizado a 

partir de quatro níveis de análise, a saber: dimensão aprendizagem, dimensão pessoal e 

relacional, dimensão organizacional e institucional, e dimensão cultural e social”. 

 Em síntese, quisemos testemunhar a importância do conhecimento na 

qualificação do professor, nomeadamente, do conhecimento pedagógico do conteúdo, 

que pela sua vertente experiencial fornece contributos para a formação de profissionais 
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competentes. De seguida, apresentamos os indicadores de qualidade do ensino que 

podem fazer a diferença na qualidade das práticas e do sucesso dos alunos. 

 

 

2. Indicadores de qualidade do ensino em Educação Física  

 

Para melhorar a compreensão do processo ensino-aprendizagem vários têm sido 

os autores a estudar a qualidade do ensino, em virtude da sua estreita ligação às 

questões da eficácia docente.  

Um desses estudos foi desenvolvido por Dunkin & Biddle (1974) que 

propuseram um modelo para a investigação do ensino em classe. Foram identificadas 

quatro variáveis: variáveis de presságio (referentes à formação, experiência de vida e 

características do professor), de contexto (referentes à influência do ambiente de ensino 

e do envolvimento em que decorre o processo de ensino/aprendizagem), de processo 

(referentes à actividade de ensino em classe, como por exemplo, os comportamentos 

observáveis dos alunos e dos professores na sala de aula) e de produto (que se referem 

aos efeitos imediatos ou a longo prazo provenientes do ensino sobre o envolvimento dos 

alunos).  

Este tipo de investigação, também designada por processo-produto (Clark & 

Yinger, 1979; Dunkin & Biddle, 1974), estabelece uma relação de causalidade entre os 

comportamentos do professor e os comportamentos dos alunos, mede os ganhos de 

aprendizagem dos alunos, e permite ainda perceber a influência da participação dos 

alunos no comportamento dos professores.  

O reconhecimento da multiplicidade das variáveis que influenciam o ensino e a 

sua complexidade tem suscitado o interesse dos investigadores pelo significado de um 

ensino de qualidade (Doyle, 1977).  

A investigação processo-produto tem tido uma grande importância pela 

informação que tem produzido acerca das condições e factores relacionados com a 

intervenção do professor e a participação dos alunos na aula associado ao êxito das 

aprendizagens (Clark & Yinger, 1979; Dunkin & Bidlle, 1974; Shulman, 1986).  

 Conhecer as experiências de aprendizagem dos alunos com benefícios para o seu 

desenvolvimento tem sido uma preocupação central no ensino da Educação Física 
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(Carreira do Costa, 1995, 1988; Piéron, 1984, 1955, 1999; Siedentop, 1983, 1991, 

2002a, 2002b; van der Mars, 1996; Onofre, 1991, 2000).  

Alguns desses estudos demonstraram que os professores mais eficazes revelaram 

valores mais elevados de tempo útil e de tempo disponível para a prática (Carreiro da 

Costa, 1988). Contudo, para além do tempo que o aluno passa na tarefa é importante 

analisar o nível de sucesso das aprendizagens, a especificidade ou o carácter apropriado 

com que aquele realiza a actividade, que nem sempre é superior nos professores mais 

eficazes (Carreiro da Costa, 1988; Diniz, 1997; Onofre, 2000). 

No estudo do ensino da Educação Física, um dos resultados deste tipo de 

investigação enunciou que um ensino eficaz é aquele que cria as condições que 

permitem maximizar as oportunidades de aprendizagem dos alunos e que o tempo de 

prática de aprendizagem e a qualidade com que é vivido pelos alunos constituem 

critérios de eficácia do ensino (Onofre, 2000).  

Adoptando a taxonomia das quatro dimensões de ensino (Siedentop, 1983; 

Carreiro da Costa, 1991; Onofre, 2000): instrução, gestão/organização, clima relacional 

e disciplina dos alunos, apresentamos seguidamente as principais conclusões da 

investigação ao nível da eficácia do ensino em Educação Física. 

Assim, ao nível da instrução, os professores mais eficazes diferenciam-se pela 

qualidade da realização das tarefas de aprendizagem pelos alunos, pela utilização da 

demonstração ou informação áudio-visual, pelo carácter apropriado ou de correcção da 

informação transmitida e pela forma específica, positiva e adequada do feedback 

pedagógico, predominantemente prescritivo, avaliativo e individual (Carreiro da Costa, 

1988). 

Ao nível da dimensão gestão/organização, os professores mais eficazes gastam 

menos tempo em tarefas organizativas e têm uma maior capacidade de utilização de 

diferentes formas de organização/gestão das actividades (Carreiro da Costa, 1988). O 

que permite que o empenho dos alunos seja três vezes superior. 

Quanto à dimensão clima relacional, os professores mais eficazes proporcionam 

um ambiente de aula positivo, mais humano, manifestando mais disponibilidade e 

afecto. São também aqueles que transmitem aos seus alunos níveis mais elevados de 

expectativas sobre as suas capacidades de evoluírem na aprendizagem. Embora a 

afectividade (intervenções de incitamento, encorajamento, elogio ou, pela negativa, 
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crítica, ironia e ameaça) seja a variável que tem sido observada como indicador do 

clima de aula (Piéron, 1999), no estudo de Carreiro da Costa (1988) não assumiu 

expressão necessária para ser considerada como um factor decisivo nos resultados da 

aprendizagem dos alunos. 

Por fim, na dimensão disciplina, verifica-se que os professores menos eficazes 

actuam sobretudo reagindo aos comportamentos de indisciplina, de forma remediativa, 

pública e interrompendo a actividade da aula. Os alunos que incorreram em maior 

número de comportamentos desviantes foram aqueles que regrediram relativamente à 

medida de sucesso (Carreiro da Costa, 1991, 1988). Os comportamentos de indisciplina 

têm como alvo preferencial os colegas, seguidos do material e, por último, o professor 

que raramente reage a estes comportamentos (Piéron, 1999). Quando reage, o professor 

recorre sobretudo, à reacção verbal directa e negativa (Brito, 1989), à advertência 

(Piéron, 1988), ou a pequenas reprimendas (Siedentop, 1991). Raramente, os 

professores utilizaram reacções positivas com o intuito de modificar o comportamento 

dos alunos, simplesmente, porque desconheciam estes procedimentos preventivos e a 

sua elevada eficácia (Siedentop, 1991). 

Em suma, e no essencial, a investigação processo-produto tem evidenciado que 

um ensino de qualidade em Educação Física é aquele que proporciona elevados tempos 

de empenhamento motor, com sucesso dos alunos nas tarefas propostas, num clima 

favorável à aprendizagem e altas taxas de feedbacks positivos e de incentivo à prática.  

 

 

3. A investigação ecológica para a análise da qualidade do ensino 

 

Apesar dos contributos válidos que a investigação processo-produto tem 

produzido para melhorar a qualidade do ensino, a necessidade de ampliar a 

compreensão da complexidade do processo ensino-aprendizagem, na disciplina de 

Educação Física, justificam a nossa escolha do modelo ecológico (Siedentop, 1988; 

Onofre 2000).  

 Context is the combination of various elements of the classroom environment that influence or 

 are influenced by the formation and operation of the students’ perspective (Woods, 1979). 

 Several of the environmental elements that other researchers have addressed include: academic 

 tasks (Doyle, 1983), classroom rules (Emmer & Evertson, 1980), teacher attributes 
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 (Rohrkemper, 1982), teacher agenda (deVoss, 1979), non-academic activities (King, 1982), and 

 student attributes (Filby & Barnett, 1982). (Allen, 1986, p. 438) 

De uma maneira geral, salvo raras variações, os resultados da investigação 

ecológica em Educação Física confirmaram as evidências encontradas para o ensino em 

outras áreas disciplinares. Tal como afirma Onofre (2000, p. 34), a investigação 

ecológica em educação foi desenvolvida a partir de uma teoria interpretativa mais geral 

do desenvolvimento humano, e uma das suas principais características é a de perceber 

que o desenvolvimento do indivíduo e o seu comportamento não podem ser analisados, 

sem considerar as relações de reciprocidade que se estabelecem entre ele e o ambiente 

em que intervém (e.g., a sala de aula, a escola, a família, outros espaços de intervenção 

com quem estabelece interacções, a cultura): 

 Doyle (1979) discussed the «reciprocal causality of classroom relationships» in which teachers 

 and students continually  react to and interact with one another. No longer can teaching be 

 viewed as a unidirectional relationship in which teachers alone dictate student learning. Tasks 

 are continually changing as both students and teachers, in response to each other, make 

 appropriate adjustments and modifications. The notion of task systems in physical education 

 serves to broaden our perception  and understanding of the learning context. In essence, the 

 task model provides another way of analyzing and interpreting classroom events as they occur in 

 physical education classes. (Jones, 1992, p. 424) 

A investigação ecológica da sala de aula (Doyle, 1977) assenta neste conceito de 

competência de ensino alicerçada “(…) ao facto de se ter observado que o significado e 

função dos comportamentos particulares dos professores na aula são determinados pelo 

contexto das actividades que nela se desenvolvem, e que a sua função é contribuir para 

a criação e manutenção dos padrões de actividade visados na aula” (Onofre, 2000, p. 

34). 

Baseámos o nosso estudo nos resultados da investigação ecológica que enfatiza a 

abordagem pedagógica das situações educativas, para esclarecer os fenómenos do 

ensino (Doyle, 1986), averiguando o efeito ecológico da gestão da complexidade 

inerente às relações dinâmicas entre os sistemas de tarefa na sala de aula (Allen, 1986; 

Jones, 1992; Siedentop, 1991, 2002; Hastie & Siedentop, 1999; Onofre, 2000; 

Supaporn, Dodds & Griffin, 2003; Hastie, Sinelnikov, Brock, Sharpe, Eiler & Mowling, 

2007; Hastie & Sinelnikov, 2008; James, Griffin & Dodds, 2008). A ênfase é colocada 

no processo social da aula, mas também se realça a actividade de aprendizagem dos 
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conteúdos e a consequente utilização das medidas de eficácia no ensino que combina a 

análise indutiva e dedutiva com recurso à metodologia de observação sistemática 

(Siedentop, 1988).  

Assim, na perspectiva ecológica do ensino da Educação Física, a sua resulta do 

equilíbrio entre os três sistemas que seja favorável à promoção do envolvimento dos 

alunos no trabalho da aula: o “sistema de tarefas de instrução”, o “sistema de gestão” e 

o “sistema social dos alunos” (Siedentop, 1991; Jones, 1992; Hastie & Siedentop, 1999; 

Onofre, 2000), já que a modificação num deles implica necessariamente a alteração dos 

outros dois. 

A gestão da dinâmica da ecologia da aula depende essencialmente da capacidade 

do professor em conseguir ganhar a cooperação dos alunos nos programas de acção que 

estabelece para a aula, assegurando o equilíbrio referido anteriormente (Siedentop, 

1991; Hastie & Siedentop, 1999; Siedentop, 2002). Este processo implica a negociação 

entre os programas de acção do professor (conjunto de intenções do professor para a 

aula que definem a acção e a ordem necessárias para que a actividade decorra 

harmoniosamente) e a agenda social dos alunos (reacções dos alunos que podem 

reforçar ou contrariar as intenções do professor). A resposta do professor às tentativas 

de negociação dos alunos vai influenciar o seu grau de cooperação na aula, bem como o 

grau de envolvimento nas tarefas propostas. 

Por sua vez, para obter a cooperação dos alunos, os professores podem ajustar as 

quatro características das tarefas (Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999; Onofre, 

2000), a saber: a “ambiguidade” (ambiguity), a “responsabilização” (accountability), o 

“risco” (risk), e as “fronteiras da tarefa” (task boundaries).  

A “ambiguidade” é determinada pela clareza com que a tarefa é apresentada 

(stated task) e desenvolvida (actual task). Na apresentação de uma tarefa explícita são 

definidas as condições de realização, a prestação esperada, os critérios de sucesso e as 

consequências dessa prestação (Onofre, 2000). 

A “responsabilização” comporta os procedimentos utilizados pelo professor para 

atribuir e exigir aos alunos um determinado resultado da actividade. Está relacionada 

com a avaliação porque fornece informações sobre os objectivos das tarefas e os 

resultados esperados, mas ainda não emite juízos acerca do grau de concretização dos 

objectivos (Onofre, 2000). 
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O “risco” define-se pelo grau de dificuldade da tarefa, o qual depende da 

probabilidade entre ter um bom resultado e a possibilidade de falhar nessa prestação 

(Onofre, 2000). 

As “fronteiras da tarefa” estão relacionadas com o grau de firmeza com que esta 

é definida (Siedentop, 1991; Onofre, 2000).  

Estas características estão inter-relacionadas e interdependentes. O desafio que 

se coloca ao professor consiste na redução da ambiguidade das tarefas, no 

estabelecimento claro dos limites de execução das mesmas e na determinação de um 

risco adequado ao nível dos alunos atribuindo-lhes a máxima responsabilização. 

O ciclo do sistema de tarefa (Onofre, 2000) mostra-nos que qualquer tarefa e/ou 

programa de acção é iniciado pelo professor através da definição da tarefa que lhe 

corresponde (pode integrar o sistema de gestão ou de instrução) e, face a esta, os alunos 

respondem de acordo com a sua agenda social. As suas reacções podem ser de empenho 

e congruência relativamente à tarefa proposta, ou dissonantes, traduzindo-se em 

alterações mais ou menos desviantes da solicitação inicial. O nível de explicitação com 

que o fazem é variável (Doyle, 1986; Siedentop, 1991). Podem ser indicações verbais 

claras ou mais subtis através de um empenhamento passivo nas tarefas. A partir daí 

estabelece-se um processo de negociação, do qual resultará o grau de cooperação dos 

alunos na aula e o seu grau de aproximação à tarefa, através da manipulação das 

seguintes características da mesma: a ambiguidade, a responsabilização, o risco, e as 

fronteiras daquela (Siedentop, 1991; Hastie & Siedentop, 1999). 

 We knew at the outset of our ecology studies that research on teaching had shown that effective 

 teachers were, first of all, good classroom managers, that they develop and then depended on 

 routines to save time and maintain class momentum, which in turn reduced the likelihood of 

 disruptions. We also knew that students learned the most in classes where they had ample 

 opportunity to engage in practice tasks that were relevant to outcomes, and were mostly 

 successful in those practice opportunities. We also understood that effective classrooms were 

 friendly places for students; that is, research using multiple outcome measures almost always 

 showed a high correlation between academic and affective outcomes, with the weight of the 

 evidence suggesting that academic success drove affective outcomes rather than vice-versa. 

 (Siedentop, 2002, p. 432) 

Hastie, Sinelnikov, Brock, Sharpe, Eiler & Mowling (2007) apoiados nos 

trabalhos de Kounin (1970) e Hastie (2000) concluiram que:  
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(…) the strong program of action is represented by consistently high engagement by students 

 coupled with high levels of accountability (…) the strong and robust program of action is able to 

 resist the influence of secondary vectors to maintain a continuous flow of academic work 

 throughout a lesson. A weaker program of action, however, may be prone to gradual erosion by 

 the combined effects of secondary vectors and accompanying low levels of teacher 

 accountability. As a result, the program of action is not sustained and students may be able to 

 have as much or little engagement with the instructional task system as they wish. (Hastie et. 

 al, 2007, p. 302) 

Os resultados dos estudos apresentados anteriormente forneceram-nos diversas 

indicações sobre o que é um ensino de qualidade, remetendo-nos para a capacidade do 

professor negociar os programas de acção com os seus alunos, pressionado por um 

conjunto de factores que caracterizam a complexidade do processo de ensino. 

 Consideramos portanto que, no âmbito deste estudo, faz todo o sentido recorrer à 

investigação ecológica. No nosso estudo incluímos ainda a satisfação dos alunos com as 

aulas de Educação Física como um indicador da qualidade do ensino. Seguidamente, 

apresentamos os resultados dos estudos  realizados sobre esta temática que 

considerámos mais relevantes. 

 

3.1. A satisfação dos alunos face às aulas de Educação Física 

 

De uma maneira geral, podemos afirmar que os alunos gostam da disciplina de 

Educação Física. Ward (1982), num estudo sobre as percepções dos alunos acerca das 

respectivas aulas, identificou os aspectos que estes mais valorizam nas aulas de 

Educação Física: o estabelecimento de relações de amizade com os colegas e a 

diversidade das actividades e dos conteúdos ministrados. 

Ewing & Seefeldt (1989) enunciam um conjunto de razões que leva os alunos a 

participarem no desporto na escola. As raparigas mencionaram dez razões que 

apresentamos por ordem decrescente: “to have fun”, “to stay in shape”, “to get 

exercice”, “to improve my skills”, “to do something I’m good at”, “to be part of a 

team”, “for the excitement of competition”, “to learn new skills”, “for team spirit”, e, 

por fim, “for the challenge of competition”. Pela mesma ordem, os rapazes referiram: 

“to have fun”, “to improve my skills”, “for the excitement of competition”, “to do 

something I’m good at”, “to stay in shape”, “for the challenge of competition”, “to be 

part of a team”, “to win”, “to go to a higher level of competition”, “to get exercice”. 
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Shigunov (1991) concluiu que o gosto e a satisfação dos alunos nas aulas de 

Educação Física devem-se fundamentalmente à conjugação da intervenção pedagógica 

do professor com as características dos próprios alunos.  

O estudo de Tannehill & Zakrajse (1993) revelou que os alunos têm uma atitude 

muito positiva em relação à Educação Física associada a experiências positivas: o 

sucesso, a vitória/prémio, a execução correcta das tarefas, a participação, o trabalho de 

equipa e a diversão. As experiências negativas estão relacionadas com a participação em 

actividades que os alunos menos gostam ou com a vivência de situações de humilhação 

relacionadas com a participação em jogos desportivos. 

No estudo realizado por Gonçalves (1993), os aspectos mais valorizados pelos 

alunos nas aulas de Educação Física são o facto de as mesmas contribuírem para o 

benefício da sua saúde, seguido dos factores correspondentes ao divertimento, 

satisfação e prazer. Quando questionados sobre o que aprendem nas aulas de Educação 

Física, foi indicado como principal a aquisição e aperfeiçoamento das técnicas 

desportivas. 

No estudo realizado por Leal (1993), que analisou as características das aulas de 

Educação Física mais valorizadas pelos alunos,  o autor concluiu que estes preferem as 

aulas variadas, disciplinadas e que tenham competição. As aulas cansativas ou onde lhes 

seja exigido muito esforço são, por estes alunos, vistas com bastantes reservas; os 

alunos situam as aulas com actividades fáceis de realizar numa posição intermédia. 

No estudo de Portman (1995), os alunos revelaram gostar das aulas de Educação 

Física, valorizando, principalmente, o sucesso nas actividades e associando esse sucesso 

ao facto de as aulas serem divertidas e agradáveis, para além da obtenção de resultados 

positivos imediatos. 

Pereira (1995) verificou que os alunos preferiam as aulas de Educação Física 

mais intensas contrariando os resultados encontrados por Leal (1993). 

Carreiro da Costa (1996) salienta que a maioria dos alunos gosta das aulas de 

Educação Física. No estudo realizado por Leal & Carreiro da Costa (1997), consideram-

se satisfeitos, em particular os mais novos, quando as respectivas aulas têm competição, 

são disciplinadas e variadas, quando têm sucesso na realização das tarefas e quando o 

professor intervém com entusiasmo. Já a intervenção pedagógica do professor é mais 

valorizada pelos alunos mais velhos e pelas raparigas. 
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Os alunos valorizam as aulas divertidas, que sendo exigentes não são demasiado 

cansativas nem compostas de actividades de nível de complexidade muito elevado, 

aulas em que as relações professor/aluno e alunos/alunos são positivas, estabelecendo-se 

uma boa relação entre rapazes e raparigas e, fundamentalmente, em que os alunos têm 

sucesso. 

No estudo realizado por Murta (1997), verificou-se uma notória coerência entre 

as representações de uma boa e de uma má aula de Educação Física e a atitude de 

satisfação e insatisfação com a valorização dos mesmos factores. Na representação de 

uma boa aula, os alunos atribuem um significado especial à intervenção do professor, 

valorizando em primeiro plano o clima de aula proporcionado e os comportamentos de 

instrução adoptados. É valorizado pelos alunos que o professor ajude na realização dos 

exercícios, ensine bem, acompanhe o trabalho de todos os alunos, que os respeite e 

motive para a participação nas actividades. Os alunos do sétimo ano conferem maior 

destaque à intervenção do professor e aos aspectos respeitantes à aprendizagem, 

enquanto que os alunos do 11.º ano atribuem maior significado à sua participação nas 

actividades da aula, aos recursos disponíveis e à relação professor/aluno.  

Porém, a percepção que os professores têm da representação de uma boa aula 

formulada pelos alunos é bastante divergente daquela que estes realmente expressam. 

Na sua opinião, os alunos valorizam, quase exclusivamente, o sucesso nas actividades e 

os conteúdos propostos, o que contraria a opinião realmente expressa pelos alunos em 

que o sucesso surge em último lugar e os conteúdos também não são os factores mais 

valorizados.  

No que respeita à atitude de satisfação face à aula, os alunos valorizam, 

principalmente, a obtenção de sucesso nas tarefas de aprendizagem, a inexistência de 

problemas de disciplina e a participação nas actividades. A promoção de um bom clima, 

a realização de actividades que permitam o desenvolvimento ou a manutenção da 

condição física e a prática de modalidades colectivas, em detrimento das actividades de 

corrida, foram as mais referenciadas. 

Quanto aos factores de satisfação face à aula de Educação Física que os 

professores imaginam que os alunos mais valorizam, esta imagem revelou-se bastante 

próxima da que eles realmente formularam, valorizando o sucesso, a capacidade do 

professor em suscitar o interesse e a participação dos alunos nas actividades e o clima 
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de aula proporcionado. A falta de sucesso registado nas actividades, a ocorrência de 

problemas disciplinares e a não participação nas tarefas de aprendizagem são os factores 

mais significativos na caracterização da atitude de insatisfação. 

À satisfação é atribuído um papel fundamental no domínio da educação, 

nomeadamente, as repercussões que pode ter na vida escolar dos alunos (Martins, 

1999).  

Ntoumanis, Peusgaard, Martin & Pipe (2004) constataram que de uma maneira 

geral os alunos gostam da disciplina de Educação Física. Contudo, seleccionaram e 

estudaram (21 alunos num total de 369) as causas da desmotivação nas aulas de 

Educação Física (EF) em alunos entre os 14 e os 15 anos e verificaram que as causas 

percebidas apontam para: “helpnessness beliefs” (“low strategy beliefs”, “low effort 

beliefs”, “low capacity beliefs”); “personal concerns” (“low need satisfaction”; “social 

evaluation concerns”); “contextual factors” (“poor teaching style”; “poor physical 

environment”). O facto de a Educação Física ser maçadora (n=8) e não ser importante 

(n=9); dos alunos não terem estilo desportivo (n=8); de fazer EF porque tem de ser 

(n=11); o facto de ser o professor a escolher o que os alunos fazem em cada aula (n=8); 

e dos alunos não se sentirem encorajados pelo professor a ajudar os outros (n=8); a 

comparação com os colegas (n=7); a pouca atenção individualizada dada pelo professor 

(n=10) e o professor dar mais atenção aos melhores jogadores (n=8), são as causas de 

desmotivação mais referenciadas. Os alunos utilizam a desculpa de estarem doentes 

para não fazerem aula (n=7) e ficam contentes por os outros estarem mais envolvidos 

(n=9). Os alunos sugerem que as aulas de EF sejam mais divertidas (n=2); gostavam de 

estar mais com os amigos (n=4) e jogar com colegas do mesmo nível (n=3); gostariam 

de escolher mais as actividades (n=6) e que as aulas fossem mais longas para melhorar a 

condição física dos alunos (n=5). 

Marques (2006,  p. 123) define o conceito de satisfação dos alunos em contexto 

de aprendizagem como “uma representação cognitiva e afectiva do atingir dos 

objectivos visados pelos indivíduos”, que se pode relacionar fortemente com a 

motivação para a acção (Martins, 1999). Quando esse mecanismo motivacional se 

transfere para o contexto de sala de aula, as repercussões da satisfação do aluno 

manifestam-se ao nível do desempenho escolar e das aprendizagens. 
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A satisfação dos estudantes encontra-se dependente das emoções que vão sendo 

experienciadas ao longo da actividade diária, de tal forma que ao proporcionar as 

condições favoráveis aos sentimentos de satisfação e bem-estar na aula é fundamental 

nos contextos de aprendizagem “uma vez que disso pode depender a qualidade do que 

se aprende e das relações sociais que se estabelecem” (Martins, 1999, p. 120). 

Com o objectivo de conhecer e compreender a representação que os alunos do 

terceiro ciclo do ensino básico têm do que, numa aula, deve acontecer para que 

aprendam, sentindo-se satisfeitos com a experiência, Marques (2006) constatou que 

estes apontaram como características do bom ensino as questões relacionadas com as 

competências de instrução do professor (qualidades pedagógicas) – saber ensinar e 

saber explicar. Os alunos fizeram ainda referência a características de ordem pessoal: 

mostrar-se interessado, empenhado e ser criativo. No que respeita à comunicação 

“eficaz” do professor, mencionaram “explicações adequadas, preocupação para que os 

alunos compreendam, clareza e simplicidade, ritmo calmo, despertar o interesse pelos 

assuntos” (p. 96). A motivação dos alunos para as aprendizagens depende em grande 

parte das características do professor: “ser activo, estimulante, incitador” (p. 101) e “da 

exigência, da capacidade para captar a atenção dos alunos, do estímulo à participação de 

todos os alunos, da atenção dada às dificuldades e necessidades dos alunos e da 

capacidade para cativar” (p. 102). A exigência é vista como uma característica das 

qualidades do bom professor, por ser um elemento de eficácia e estar relacionada com a 

motivação para a docência. 

Para Felouzis (1994 cit. in Marques, 2006), a exigência significa despertar os 

alunos para as aprendizagens e ensinar bem. Proporcionar níveis de aprendizagem 

diferentes, estimular a participação e a colaboração, o reforço positivo e a demonstração 

de interesse por todos os alunos sem excepção, tendo em conta os seus interesses 

pessoais e a utilidade pessoal das aprendizagens são formas de motivar os alunos 

(Martín, 2003; Postic, 1990). Os aspectos relacionais: “confiança, seriedade, respeito, 

paciência, simpatia, compreensão, boa disposição, olhar nos olhos, saber escutar, 

demonstrar interesse pelos problemas dos alunos, recompensar e elogiar os alunos, criar 

um ambiente descontraído e um ambiente de respeito e de regra” (p. 107) foram 

definidos pelos alunos como os modos de interagir do bom professor. 

Metodologicamente, os bons professores recorrem a múltiplos recursos, e a técnicas 
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adequadas às aprendizagens. Avaliam justa e correctamente, com frequência e 

regularidade. 

Os “sentimentos dos alunos quando aprenderam” traduzem-se em felicidade, 

satisfação, divertimento, bem-estar, contentamento e alegria (Marques, 2006, p. 141). 

Por outro lado, dos sentimentos negativos experimentados (infelicidade, aborrecimento, 

tristeza, insatisfação, mal-estar, não divertimento, desilusão, timidez, irritação, 

desânimo, mau-humor, indiferença, ira, medo, descontentamento, saturação), a 

insatisfação é aquele que os alunos mencionam mais frequentemente e relacionam as 

causas dessa insatisfação a aspectos tais como, por exemplo: a pessoa e o desempenho 

dos professores, a não aprendizagem, a falta de interesse por determinados currículos 

disciplinares. 

Referiram, ainda, como características do mau ensino: “não preparam 

devidamente as aulas, não se interessam pela matéria e pelo ensino, têm falta de 

intuição e jeito para ensinar” (p. 95). Quanto à comunicação no mau ensino, os alunos 

mencionaram essencialmente as dificuldades em entender as mensagens e a falta de 

sentido de humor com repercussões no clima da aula como obstáculos à aprendizagem. 

Como factores negativos associados à fraca motivação dos alunos indicaram: “o 

desinteresse dos professores demonstrado pelos alunos, a exigência exagerada, a 

dificuldade de captação da atenção dos alunos, ou o fraco estímulo dado à participação 

dos alunos” (p. 99).  

Para Martín (2003) as atitudes do tipo troçar dos alunos, censurar, irritar-se, 

ameaçar, castigar são elementos desmotivadores que têm reflexos ao nível do interesse 

dos alunos pelas actividades da aula e repercussões na relação professor-aluno. “O uso 

abusivo da técnica expositiva, a pouca diversidade de processos utilizados e a fraca 

adaptação dos processos aos alunos são procedimentos que os alunos assinalam como 

caracterizadores do mau ensino” (p. 118). Os maus professores não preparam bem os 

alunos e não avaliam justa e correctamente.   

Marques (2006) concluiu que os níveis de competência adquiridos pelos alunos 

são uma consequência das repercussões da satisfação pessoal, sentimento que aqueles 

experimentaram quando estavam a aprender, da consciência pessoal das vantagens em 

aprender e da utilidade de saber mais. Os alunos consideram os professores como os 

principais responsáveis pelo (des)interesse e (in)satisfação dos estudantes pelas 
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aprendizagens (causas externas), mas também assumem alguma quota-parte de 

responsabilidade pelos níveis de aprendizagem atingidos (causas internas).                 

Igualmente com o intuito de saber como é que os alunos do terceiro ciclo do 

ensino básico concebem o bom ensino a partir dos seus valores e das suas experiências 

do quotidiano escolar, através das quais tomam consciência dos mecanismos que 

interferem e condicionam os seus comportamentos, Carvalho (2007) concluiu que existe 

uma estreita relação entre o desempenho do professor, nas vertentes didácticas e 

relacionais, o comportamento e os sentimentos dos alunos e a aprendizagem. Os alunos 

enunciaram como factores promotores da sua aprendizagem e satisfação, as 

competências comunicacionais do professor: “para que aprendam e se sintam bem é 

preciso, em primeiro lugar, que o professor saiba comunicar” (p. 192), e em segundo 

lugar, o tipo e a qualidade da relação que com eles estabelece. 

Segundo alguns estudos, há indicadores de que a satisfação do aluno facilita a 

aprendizagem e o desempenho. Quando um aluno se envolve numa actividade, por 

razões intrínsecas, gera maior satisfação na sequência do aumento da concentração, da 

atenção às instruções do professor, na procura de novos conhecimentos e na tentativa de 

aplicar o conhecimento a novos contextos. Quando um aluno sente que está a aprender, 

essa percepção de progresso produz nele uma sensação de eficácia em relação ao que 

está a aprender. Consequentemente, o aluno irá gerar emoções e expectativas positivas 

de desempenho ou de competência e optimizar a motivação para aquela tarefa ou 

actividade (Guimarães, 2001). 

Conforme referem vários autores (Seco, 2000, p. 209), “a motivação para a 

docência é fundamental para o envolvimento nas acções de formação inicial e contínua 

de professores, para a concretização do processo ensino-aprendizagem, para a 

motivação dos alunos nas tarefas escolares e para a realização profissional do próprio 

professor”. No contexto de sala de aula, “a motivação dos alunos pelas actividades 

escolares passa, em larga medida, pela motivação dos professores, pelo que, se 

queremos nas escolas alunos motivados, necessitamos de professores motivados para 

motivar os alunos” (Jesus & Abreu, 1993, p. 30). O professor motivado intrinsecamente 

envolve-se livremente, nas actividades, quer porque estas lhes interessam, quer pelo 

prazer e satisfação que retira do seu desempenho, sem que para isso necessite de 

qualquer recompensa material. 
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No estudo desenvolvido por Carvalho (2007), entende-se por eficácia docente o 

conjunto de competências do professor, métodos de ensino, processos e procedimentos 

que contribuem sobremaneira para a aprendizagem do aluno, bem como, para a sua 

satisfação académica e pessoal contextualizada num clima de sala de aula positivo, 

humanizado, assente numa boa comunicação, na partilha, na equidade e no respeito para 

com o outro. 

Murta & Carreiro (1998) concluíram que a imagem que os alunos parecem ter de 

uma boa e de má aula de Educação Física está acima de tudo relacionada com a 

intervenção do professor, no que respeita ao clima da aula proporcionado, à qualidade 

da instrução, e à forma como ele organiza a actividade, bem como, a existência ou não 

de recursos adequados.  

Quanto aos factores de satisfação e insatisfação, foram particularmente 

valorizados: os recursos, o sucesso e a participação nas actividades, e ainda os 

comportamentos de disciplina e o clima de aula estabelecido. 

Sobre a confrontação das representações e valorações formuladas por alunos e 

professores, os autores atrás mencionados, verificaram que, se, por um lado, as posições 

são relativamente concordantes na valoração dos factores de satisfação e insatisfação, já 

no que respeita às representações de uma boa e má aula de Educação Física, elas não só 

não são coincidentes, como a imagem que os professores revelam ter do que constitui 

para os seus alunos uma boa aula, é quase oposta da que os alunos realmente expressam. 

Mouratidis, Vansteenkiste, Lens & Sideridis (2008) estudaram os efeitos do 

feedback positivo na satisfação dos alunos do ensino básico (do sétimo ao nono ano de 

escolaridade). Os autores partiram do pressuposto de que o feedback influencia a 

satisfação que, por sua vez, influencia a motivação autónoma e a desmotivação. Da 

motivação autónoma dependeriam as intenções de participação, o bem-estar e a 

performance. A desmotivação influenciaria também a performance e o mal-estar. 

Concluíram que a satisfação é influenciada positivamente pelo feedback positivo e a 

vitalidade de que depende igualmente a motivação autónoma. Por outro lado, a 

desmotivação é influenciada pelo feedback negativo.  

Num outro estudo, de Cox & Williams (2008), sobre a motivação dos alunos na 

Educação Física, concluíram que “perceived competence, autonomy and relatedness 

partially mediated the relationship between perceived teacher support and self-
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determined motivation and the mastery climate related directly to self-determined 

motivation. The results highlight of perceived teacher support, mastery climate, and 

relatedness to motivation in physical education” (p. 222). 

Hargreaves (1979) apresenta as características que, por um lado, mais agradam 

aos alunos: “el professor que: mantiene buen control; es equitativo, no tiene favoritos; 

no impone castigos extremos o in-moderados; explica y ayuda; expone lecciones 

interesantes; es jovial, amigable, paciente, comprensivo; posee sentido del humor; se 

interés por los alumnos en cuanto personas diferenciadas”; e por outro que mais 

desagradam aos alunos: “el profesor que: es demasiado riguroso; demasiado laxo; tiene 

favoritos; “fastidia” a los alumnos; castiga y amenaza excesiva o arbitrariamente; no 

explica; ayuda poco; no conoce bien la asignatura; las lecciones resultan monótonas o 

pesadas; personalidade machaca, ridiculiza, es sarcástico, de mal carácter, áspero; 

carece de sentido del humor; ignora las diferencias individuales” (p. 155). 

Cunningham (2007) desenvolveu um questionário para medir a Physical Activity 

Class Satisfaction (PACSQ). A literatura sugere que a satisfação está relacionada com: 

“(a) increased motivation, (b) time spent in an activity, (c) commitment to a team or 

activity, and (d) intentions to remain in an entity or activity”(p. 161). 

 Em suma, os resultados dos vários estudos apresentados revelam que, de uma 

maneira geral, a satisfação dos alunos está associada, principalmente, a experiências 

positivas, de sucesso, ao divertimento, à diversidade de actividades, ao relacionamento 

com os colegas, ao trabalho em equipa e à competição. Na relação com o professor, 

valorizam um professor que ensine bem, respeite, motive, ajude e acompanhe as 

actividades. 
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Capítulo II – A formação dos professores de Educação Física e o 

desempenho docente 

 

Apesar de parecer evidente que a formação de professores e a qualidade do 

ensino estão estreitamente relacionadas, nem sempre a formação se traduz em melhorias 

das práticas profissionais. Ao longo dos últimos anos tem sido uma preocupação definir 

as características de um ensino de qualidade em Educação Física, ou o perfil de um bom 

professor de Educação Física (Carreiro da Costa, 1996). 

Neste capítulo, abordaremos a influência que as orientações conceptuais dos 

professores na sua formação, as novas áreas da formação inicial dos professores de 

Educação Física no contexto europeu, o perfil e os padrões de desempenho dos docentes 

no nosso país e as oportunidades de desenvolvimento profissional que o Decreto-Lei n.º 

15/2007, de 19 Janeiro potencia em contexto de trabalho.  
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1. As orientações conceptuais na formação de professores de Educação Física 

 

Pelo que foi sendo dito até aqui, parece não haver dúvidas de que a qualidade do 

ensino em Educação Física depende da capacidade dos professores fazerem com que os 

alunos aprendam. Porém, a missão dos professores pode ser influenciada pelas suas 

orientações conceptuais, pela forma como estes estão na profissão e pelo que valorizam, 

efectivamente, no seu ensino. Citando Vieira (2007, p. 93), “no fundo, as concepções e 

as nossas crenças educacionais influenciam grandemente as nossas opções, quer em 

programas de formação inicial e contínua, quer nas opções que tomamos na sala, quer 

ainda nas opções curriculares que escolhemos”.  

Sob a designação de paradigmas, “matrizes de convicções e assumpções acerca 

da natureza (…) da escolarização, dos professores e da sua formação, que dão azo a 

formas específicas de práticas na formação de professores”, Zeichner (1983, p. 3) 

explica os diferentes objectivos, conteúdos e estratégias para os programas de formação 

de professores.  

Feimen-Nemser (1990, p. 20) utiliza a designação de orientações conceptuais 

para distinguir “o conjunto de ideias sobre os objectivos da formação de professores e a 

forma de os alcançar”, a saber: “académica”, “prática”, “tecnológica”, “pessoal” e 

“crítica/social”. Para cada uma delas a autora apresenta: a concepção de bom ensino e 

de bom professor, os objectivos da formação de professores, as estratégias e os 

procedimentos. 

Bain (1990) defende a existência de três orientações teóricas na formação dos 

professores de Educação Física: o paradigma behaviorístico, a teoria da socialização 

ocupacional e a teoria crítica. 

O paradigma behaviorístico corresponde à orientação tecnológica, e enfatiza a 

aquisição e aperfeiçoamento das competências de ensino relacionadas com a eficácia 

pedagógica. 

A teoria da socialização ocupacional ajuda-nos a perceber que são vários os 

factores que influenciam a escolha da Educação Física como área de desempenho 

profissional, e que o processo de aprender e ensinar é algo que acontece ao longo de 

toda a vida, o qual sofre influências desde o percurso do professor enquanto aluno/atleta 

até à frequência de momentos formais e informais de formação. 
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A teoria crítica equivale à orientação crítica/social e destaca, para além das 

questões de ordem pedagógica, as de natureza política, económica, ética e moral da 

actividade docente. 

Efectivamente, a teoria da socialização ocupacional não é mais do que verificar 

como os tipos de socialização influenciam as orientações, as crenças e as acções dos 

indivíduos no campo ocupacional da Educação Física, ou seja, um “estudo das 

circunstâncias, ocorrências e significados que estão presentes na entrada dos indivíduos 

para o campo ocupacional da educação física e, posteriormente, ao longo da experiência 

ocupacional” (Carvalho, 1996, p. 12).  

A atribuição do carácter contínuo e sistemático advém da aceitação que a 

formação de professores acontece com regularidade e frequência ao longo da carreira 

recebendo fortes influências do período de socialização antecipatória (Carvalho, 1996, 

p.41). 

Também Zeichner & Gore (1990) mencionaram três linhas de investigação na 

área da socialização dos professores: “a abordagem funcionalista da socialização”, “a 

abordagem interpretativa da socialização” e “a abordagem crítica da socialização”. A 

abordagem funcionalista prevê que os indivíduos são passivos, moldáveis e reproduzem 

os modelos vigentes. No paradigma interpretativo, os indivíduos podem tomar parte na 

definição do seu próprio perfil e é ainda tomada em conta a experiência subjectiva 

individual. O paradigma crítico, no qual o indivíduo é um sujeito muito mais activo e, 

simultaneamente, produto e produtor do contexto social em que se insere, há aceitação 

definitiva da capacidade crítica e de intervenção do indivíduo no seu próprio processo 

de formação.  

A inovação e o aperfeiçoamento no desempenho das tarefas profissionais 

remetem-nos para a emergência da formação de professores se centrar nos desafios e 

problemas concretos, no desempenho do trabalho diário na escola, visando a melhoria 

das práticas pedagógicas, onde o professor desempenha um papel activo na construção 

do seu conhecimento. 

A este propósito, relembramos ainda as cinco orientações educacionais na 

Educação Física (Jewett, Bain & Ennis, 1995): a “mestria disciplinar” (em que a 

prioridade são os conteúdos, as habilidades desportivas e a aptidão física), o “processo 

ensino-aprendizagem” (centra-se na aprendizagem através da resolução de problemas e 
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os alunos devem aprender por eles próprios), a “auto-realização” (favorece o 

desenvolvimento pessoal e a autonomia dos alunos), a “integração ecológica” (focada 

na formação de cidadãos do mundo e no desenvolvimento de competências pessoais, de 

realização e orgulho nacional), e a “responsabilidade social” (enfatiza as metas 

socioculturais, a cooperação e a responsabilidade). 

Porém, alguns estudos sobre a formação de professores de Educação Física 

revelaram que muitos programas de formação não atendiam ao conhecimento científico 

disponível, mas sim a uma perspectiva “tradicionalista”, que defende uma visão 

artesanal do ensino, ou seja, que se aprende a ensinar por tentativa e erro, e que um bom 

ensino depende do dom pessoal do docente (Kirk, 1986). 

Crum (1993) explica o pouco êxito e a escassa influência que os programas de 

formação têm tido no processo ideológico e na capacidade de ensinar através do círculo 

vicioso do fracasso auto-reprodutor da Educação Física. Lamentavelmente, dar mais 

do mesmo, parece que tem vindo a ser uma prática frequente, quer na formação, quer no 

ensino. 

Carreiro da Costa (1996) advoga que, por um lado, a formação inicial parece não 

estar a influenciar o processo de pensamento e acção dos futuros professores, e não estar 

a contribuir para uma melhoria das práticas dos professores de Educação Física nas 

escolas. Por outro lado, a ineficácia dos programas de formação parece ser um factor 

determinante para a reprodução das práticas de ensino. 

Esta é uma questão crítica, logo na formação inicial de professores. Aprender a 

ser professor é um processo que começa enquanto aluno e foram os modelos de 

professores que os candidatos à profissão tiveram que, com certeza, contribuíram para 

essa escolha. A aprendizagem pela observação e a modelação têm sido uma forte 

influência neste percurso. Contudo, “a modelação não deve ser vista como um 

eufemismo para a imitação «ensina da mesma forma que eu ensino» ou como uma 

simples transmissão de gama de procedimentos pedagógicos. A modelação implica a 

tomada de consciência de que muitos aspectos «visíveis» e «invisíveis» na experiência 

pedagógica que podem influenciar a compreensão que o aluno tem da prática” 

(Loughran, 2009, p. 23). Para este autor, não se pode confundir a ideia de modelação 

com as visões de “bom ensino” e, no âmbito do auto-estudo, sugere os “amigos críticos” 

para uma melhor auto-compreensão da prática. O desafio consiste em olhar para a 
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prática de forma crítica e descobrir novas formas de criar oportunidades de 

aprendizagem significativas para os alunos-professores enquanto futuros profissionais 

(Loughran, 2009).  

Para Alarcão & Tavares (1987), “a formação inicial deve desembocar 

naturalmente na formação contínua e esta deveria servir de feedback permanente à 

formação inicial para não a deixar anquilosar em esquemas mais ou menos rígidos e 

perder o contacto com a realidade da escola e as necessidades dos alunos. É a dinâmica 

em espiral do processo que, mais uma vez, vem ao de cima na articulação da formação 

inicial e contínua e que deveria prolongar-se por toda a vida de um professor” (p. 147).  

Parece-nos indiscutível que, independentemente da orientação conceptual 

priveligiada, o leque de funções a desempenhar pelos professores é demasiado vasto, o 

que implica uma preparação abrangente e permanente, como podemos constatar no 

ponto seguinte. 

   

 

2. O perfil de desempenho do professor 

 

Em serviço, o perfil de desempenho do professor enumera um conjunto de 

atribuições em variadas dimensões do perfil geral de desempenho dos docentes de todos 

os níveis de ensino (Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de Agosto):  

- a “dimensão profissional, social e ética – o professor promove aprendizagens 

curriculares, fundamentando a sua prática profissional num saber específico resultante 

da produção e uso de diversos saberes integrados em função das acções concretas da 

mesma prática, social e eticamente situada”; 

- a “dimensão de desenvolvimento do ensino e da aprendizagem – o professor promove 

aprendizagens no âmbito de um currículo, no quadro de uma relação pedagógica de 

qualidade, integrando, com critérios de rigor científico e metodológico, conhecimentos 

das áreas que o fundamentam”; 

- a “dimensão de participação na escola e de relação com a comunidade – o professor 

exerce a sua actividade profissional de uma forma integrada, no âmbito das diferentes 

dimensões da escola como uma instituição educativa e no contexto da comunidade em 

que esta se insere”; 
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- a “dimensão de desenvolvimento profissional ao longo da vida – o professor incorpora 

a sua formação elemento constitutivo da prática profissional, construindo-a a partir das 

necessidades e realizações que consciencializa, mediante a análise problematizada da 

sua prática pedagógica, a reflexão fundamentada sobre a construção da profissão e o 

recurso à investigação, em cooperação com outros profissionais”. 

 Como pudemos verificar as funções a desempenhar pelo professor ultrapassam, 

em muito, o mero acto de ensinar os conteúdos da disciplina que lecciona, 

nomeadamente, ser gestor do seu desenvolvimento profissional seleccionando a 

formação para colmatar as suas necessidades de formação, como se pretende 

demonstrar no ponto que se segue. 

  

 

3. Os padrões de desempenho docente 

 

Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 75/2010, de 23 de Junho, alterou o Estatuto da 

Carreira Docente (ECD), procurando clarificar a sua articulação com a progressão na 

carreira e o desenvolvimento profissional, valorizando a dimensão formativa da 

avaliação, centrando num órgão colegial a decisão sobre o desempenho do avaliado e 

envolver mais os docentes no processo e nos resultados da avaliação, tendo em 

consideração os princípios e objectivos subjacentes à avaliação do desempenho dos 

trabalhadores da Administração Pública, bem como as recomendações efectuadas pelo 

Conselho Científico para a Avaliação dos Docentes e pela OCDE (2005). 

O Decreto Regulamentar n.º 2/2010 regulamentou o sistema de avaliação do 

desempenho do pessoal docente estabelecido no ECD. No ponto dois, do artigo 3º, 

enuncia que a avaliação do desempenho do pessoal docente visa a melhoria da 

qualidade do serviço educativo e das aprendizagens dos alunos, bem como a valorização 

e o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes, mediante acompanhamento e 

supervisão da prática pedagógica, no quadro de um sistema de reconhecimento do 

mérito e da excelência. No ponto três, acrescenta ainda que a aplicação do sistema de 

avaliação do desempenho deve permitir diagnosticar as necessidades de formação dos 

docentes, devendo estas ser consideradas no plano de formação de cada agrupamento de 

escolas ou escola não agrupada. 
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No ponto um do artigo 13.º, do Decreto supra citado, consta que a avaliação do 

desempenho do pessoal docente compete a um júri de avaliação composto pelos 

membros da comissão de coordenação da avaliação do desempenho e por um relator, 

designado pelo coordenador do departamento curricular a que pertença o docente 

avaliado. No ponto dois, o Coordenador do departamento curricular coordena e 

supervisiona o trabalho desenvolvido pelos relatores do seu departamento. 

Mais recentemente foram definidos os padrões de desempenho docente 

consagrados no Despacho n.º 16034/2010, de 22 de Outubro, para orientar a acção dos 

docentes, para estimular a respectiva auto-reflexão, para articular a avaliação do seu 

desempenho e para catalisar um debate construtivo e enriquecedor sobre a 

profissionalidade docente. Segundo o referido despacho, os padrões de desempenho 

docente que a seguir apresentamos, constituem um elemento de referência da avaliação 

de desempenho, e visam providenciar um contexto para o julgamento profissional 

levado a cabo pelos docentes no decurso da sua actividade. Não pretendem substituir 

esse julgamento. Não existe nenhum elenco de padrões de desempenho que preveja 

todas as circunstâncias possíveis e que seja aplicável de forma universal sem a 

interpretação do profissional docente. 

Em Despacho, do Gabinete da Ministra da Educação em funções, os padrões de 

desempenho definem as características fundamentais da profissão docente e as tarefas 

profissionais que dela decorrem, caracterizando a natureza, os saberes e os requisitos da 

profissão. Podem ser considerados como um modelo de referência que permite 

(re)orientar a prática docente num quadro de crescente complexidade e permanente 

mutação social, em que as escolas e os profissionais de ensino são confrontados com a 

necessidade de responderem às exigências colocadas por essas transformações e, em 

muitas situações, anteverem e gerirem com qualidade e eficácia as respostas 

necessárias.  

Os padrões de desempenho docente pretendem constituir um documento 

orientador para a afirmação de um dispositivo de avaliação mais justo, confiável e que 

contribua efectivamente para o desenvolvimento profissional dos professores.  
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3.1. Novo enquadramento legal: oportunidades de desenvolvimento profissional 

 

Estudos internacionais recentes (Day & Smethem, 2009) apontam para os efeitos 

das reformas na educação, nomeadamente, a pressão dos rankings, a sobrecarga, a 

competição em oposição à colaboração, maior controlo dos professores e o stress 

docente.  

Se acrescentarmos a este cenário a conjuntura económica, política e social actual 

do nosso país, facilmente percebemos que os professores estão, naturalmente, cada vez 

mais focados na resolução de problemas pessoais e sociais como: a redução do 

vencimento, o congelamento da progressão na carreira, o desemprego ou o 

endividamento familiar, do que no desenvolvimento profissional.  

Apesar de todos os constrangimentos que o novo enquadramento legal referente 

à avaliação do desempenho dos docentes levantou, consideramos que este também criou 

oportunidades para o desenvolvimento profissional dos professores. Aliás, pensamos 

que, face às exigências e complexidade do trabalho docente na actualidade, os 

professores serão “forçados” a repensar a sua forma de estar na profissão. 

 Devemos igualmente reconhecer que uma boa avaliação torna boa a actividade de ensino 

 e boa a actividade de aprendizagem. Estabelece-se, assim, uma relação simétrica e equilibrada 

 entre cada um dos elementos que compõem o «currículo total», considerado como meio ideal de 

 aprendizagem e como tempo e lugar de intercâmbio no qual se constroem cooperativa e 

 solidariamente as aprendizagens escolares. (Alvarez Mendéz, 2003 cit. in Roldão, 2003, p. 80) 

As mudanças anunciadas pelo novo ECD também revelaram um conjunto de 

intenções e oportunidades para os professores trabalharem em conjunto no seu local de 

trabalho ao estimularem o diálogo profissional: “precisamos de implementar sistemas 

bastante mais eficazes de formação de professores ao longo da vida. (…) Se 

trabalharmos em conjunto, podemos encontrar abordagens e soluções comuns” (Figel, 

J., cit. in Ministério da Educação, 2007c, p. 17). 

Em primeiro lugar, a integração do plano de formação dos grupos disciplinares 

no plano anual de actividades das escolas pode constituir uma forma de dar ênfase às 

necessidades de formação dos professores que em conjunto identificam áreas 

prioritárias de intervenção. Esta medida pode contribuir para que a procura de formação 

incida efectivamente nas dificuldades dos professores em ensinar e que promova 
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mudanças nas práticas. Para Nóvoa (2008) o desenvolvimento profissional na 

renovação da profissão docente vai para além do consumismo de cursos. 

Estudos realizados a propósito dos processos da construção e da natureza da 

oferta formativa pelos Centros de Formação de Associação de Escolas (CFAE) 

revelaram a dificuldade de elaborar planos de formação compatíveis com as 

necessidades de formação dos professores, os critérios e normas de acreditação e 

financiamento (Barroso & Canário, 1995, 1999; Ruela, 1999; Caetano, 2003) e que, na 

generalidade das situações, a cultura institucional dominante nos Centros ainda é 

largamente suportada por uma lógica de prestações individuais, negligenciando o 

envolvimento conjunto e a responsabilização pela e na instituição (Roldão, 2000).  

Estrela & Estrela (2006), recorrendo a vários estudos sobre a formação contínua, 

concluíram que estes reflectem uma visão desencantada e uma oportunidade 

parcialmente perdida para renovar a escola e a cultura dos professores devido à 

distância entre a teoria, a prática, os normativos e a sua aplicação real. 

No que respeita à disciplina de Educação Física, alguns estudos apontaram que 

nos últimos anos tem-se constatado uma relativa falta de coerência entre os problemas 

sentidos e as necessidades de formação diagnosticadas pelos professores (Dionísio, 

1994; Cunha, 1995; Cardoso, 2000; Marques, 2002) e que a oferta específica tem sido 

reduzida e baseada na frequência individual de cursos (Gonçalves, 1994; Branco, 2004; 

Ferro, 2008).  

 A formação específica tem sido utilizada fundamentalmente numa perspectiva 

de colmatar insuficiências da formação inicial e/ou de actualização relativamente às 

matérias de ensino (paradigma do deficit de Eraut, 1988).  

 Em segundo lugar, a avaliação feita pelos pares pode contribuir para enriquecer 

e fomentar o diálogo profissional, a troca de experiências, a partilha de conhecimento 

experienciado no contexto de trabalho. Cabe aos professores agarrarem esta 

oportunidade para criarem condições de trabalho colaborativas. O trabalho diário e em 

conjunto para a resolução dos problemas do ensino poderá criar condições de melhoria 

da qualidade do mesmo.  
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Capítulo III – O desenvolvimento profissional contínuo em contexto 

escolar 

 

Neste capítulo, fazemos referência à necessidade de uma mudança educativa e 

de uma reconstrução da identidade profissional dos professores para fazer face ao 

contexto sócio-económico que atravessamos, na medida em que a falta de 

financiamento condiciona a realização da formação contínua de professores no modelo 

tradicional e os efeitos da formação recíproca são internacionalmente reconhecidos. 

Distinguimos os conceitos de formação contínua e desenvolvimento profissional, 

destacamos a constituição das comunidades de prática que estimulam o trabalho 

colaborativo e intensificam o sentimento de eficácia colectiva. Destacamos ainda os 

modelos de desenvolvimento profissional baseados na reflexão, no apoio profissional 

mútuo, na observação e na supervisão.  
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1. A mudança educativa 

 

No novo enquadramento legal, a supervisão das práticas pedagógicas alcança 

cada vez mais significado e importância ao longo de toda a vida do professor. Como 

vimos anteriormente, a supervisão deixou de estar apenas confinada à formação inicial 

para estender-se também à formação em serviço, abarcando todas as fases e etapas da 

vida de um professor (Huberman, 1989).  

Actualmente, o conceito de formação de professores encerra orientações 

explícitas para a importância atribuída às mudanças educativas, enfatizando os 

professores como agentes fulcrais e decisivos no processo de mutação (Canário, 2007). 

Podemos afirmar que os professores são os principais agentes desta mudança, na 

medida em que o professor desenvolve a sua própria capacidade para mudar, ao 

desenvolver as competências e as aprendizagens continuadas no seu contexto de 

trabalho – a escola. 

A palavra escola vem do grego skholé, que originalmente significa lazer (Senge, 

Lucas, Cambron-McCabe, Smith, Dutton & Klein, 2005, p. 165). O termo evoluiu 

gradualmente do latim skola para significar “lazer dedicado à aprendizagem ou ao 

argumento intelectual”. Cada vez mais a escola tem de ser vista como uma organização 

que aprende.  

A este propósito, Senge et al. (2005, p. 164) enuncia seis princípios 

fundamentais para o sucesso das mudanças sustentáveis em organizações: 

- as mudanças somente são sustentáveis se envolverem aprendizagem, se envolverem os 

profissionais que a vão implementar e se eles se sentirem comprometidos com ela. Não 

se pode simplesmente ordenar que as pessoas fiquem motivadas ou que se envolvam 

para melhorar a escola. Não se pode forçar um compromisso; 

- a mudança começa aos poucos e cresce de forma orgânica como o crescimento 

biológico de qualquer população viva. As mudanças nas escolas devem seguir um 

padrão de crescimento semelhante, um equilíbrio entre a urgência e a paciência e 

poderiam começar aos poucos, acelerar de forma graduada e reflectir sobre cada novo 

desenvolvimento antes de avançar para a próxima fase; 

- os grupos-piloto são incubadores de mudança. Quando compreendemos que as coisas 

grandes começam pequenas pensamos nos grupos-piloto. São pequenos grupos de 
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professores com pequena abrangência, com maior ou menor apoio exterior, mas com 

uma influência baseada na credibilidade e comprometimento dos membros. A única 

constante que se verifica nos grupos-piloto bem-sucedidos é uma predisposição para a 

curiosidade pragmática; 

- as iniciativas de mudança significativas levantam duas questões com relação à 

estratégia prevalecente e ao propósito da organização, ou seja, após um longo período 

de mudanças bem-sucedidas, os membros da comunidade escolar (pais, professores, 

gestores/directores/administradores, estudantes e funcionários) passam a sentir que 

estão envolvidos em repensar os seus valores, o seu contributo para a comunidade e sua 

identidade; 

- mudanças bem sucedidas ocorrem através de múltiplas camadas de liderança. Os 

líderes formais e informais, na sala de aula, na escola e na comunidade, proporcionam 

diferentes recursos para a iniciativa de mudança; 

- os desafios são uma parte natural da mudança organizacional e são sinais de progresso. 

Porém, o envolvimento dos agentes da mudança é essencial quando se pretende 

fazer qualquer reforma:  

If, as stated by the ministers of education who signed the PRELAC agreement, teachers are 

 among the most important factors in the organization and delivery of educational services, part 

 of the responses should be: changes with teachers; not for teachers!... Teachers who are co-

 authors and participants, armed with social and cultural capital that permits them to be active 

 social subjects able to participate in thoughtful decision making and dialogue. Teachers who are 

 proud of their profession, valued and committed to the results of their work, accountable to 

 families and communities and who receive the recognition of society. Teachers who make a 

 difference, defending their ideas and their rights without impinging on the rights of children and 

 young people to a good education, having opportunities to learn and to develop”. (UNESCO, 

 2005, p. 24)  

O modelo de mudança do professor de Guskey (1986; 2000; 2002a; 2002b) 

sugere que as crenças e atitudes dos professores só se modificam se os professores 

perceberem os resultados positivos na aprendizagem dos alunos.  

A propósito do desenvolvimento profissional e da mudança dos professores, o 

autor supracitado apresenta e reforça que o aspecto crucial do desenvolvimento 

profissional é a mudança das atitudes e das crenças dos professores provocada pela 

implementação de experiências com sucesso: “ (…) the key element in significant 
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change in teachers’ attitudes and beliefs is clear evidence of improvement in the 

learning outcomes of their students” (Guskey, 2002b, p. 383). 

Este modelo de mudança é fundamentado na ideia de que para os professores a 

mudança é, inicialmente, uma experiência baseada num processo de aprendizagem. As 

práticas que resultam, ou seja, que ajudam os alunos a obterem melhores resultados são 

retidas e repetidas. Caso não funcionem ou não evidenciem o sucesso na aprendizagem 

dos alunos são geralmente abandonadas. A demonstração de resultados positivos na 

aprendizagem dos alunos é a chave para a mudança das práticas. As atitudes e as 

crenças sobre o ensino em geral derivam em grande parte da experiência obtida em sala 

de aula. A evidência de que determinada prática influencia positivamente a 

aprendizagem e a melhoria dos resultados dos alunos é um pré-requisito para a mudança 

das atitudes e das crenças da maioria dos professores. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo de Mudança do Professor (Guskey, 2002b) 

 

 

Segundo o autor supracitado, para o desenvolvimento profissional há que ter em 

consideração três aspectos. Em primeiro lugar, reconhecer que a mudança é um 

processo gradual e difícil para os professores, que requer tempo, esforço, trabalho extra 

e pode trazer alguma ansiedade e instabilidade (ameaça). Em segundo lugar, garantir 

que os professores recebem feedbacks regulares sobre o progresso da aprendizagem dos 

alunos. Esses formative assessments são utilizados para dar informações aos alunos 

sobre os progressos na sua aprendizagem, para ajudar os alunos a corrigirem alguns 

erros, e para aumentar a eficácia do professor.  

De todos estes aspectos do desenvolvimento profissional a “sustaining change” é 

provavelmente a mais negligenciada. Parece claro que, para ser bem-sucedido, o 
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desenvolvimento profissional deverá ser visto como um processo e não como um 

simples evento pontual.  

Ashton (1984) constatou que os professores de escolas com um clima mais 

aberto à sua participação nas decisões curriculares e em que era comum o trabalho em 

equipa revelaram um sentimento de capacidade mais elevado do que os professores que 

trabalhavam num clima de funcionamento mais tradicional. 

Geenwood, Olejnick & Parkay (1990) observaram que os professores 

manifestavam um sentimento de eficácia superior nas escolas em que eram organizados 

em equipas de ensino, face a professores das escolas com uma organização 

departamental por conteúdos. 

Nas escolas mais eficazes a colaboração está ligada a normas e a oportunidades 

de aperfeiçoamento contínuo e de aprendizagem ao longo da carreira: “Assume-se que o 

melhoramento do ensino é uma empresa colectiva, mais do que individual, e que a 

análise, a avaliação e a experimentação em concertação com os colegas são condições 

de aperfeiçoamento dos professores” (Rosenholtz, 1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 

2001, p. 83). Logo, os professores são mais susceptíveis de confiarem, valorizarem e 

legitimarem a partilha do saber especializado, a procura do aconselhamento e a 

concessão da ajuda, dentro e fora da escola. Assim, têm maior probabilidade de se 

tornarem profissionais cada vez melhores: “Tudo isto significa que é, de longe, mais 

fácil aprender a ensinar – e a ensinar melhor - em algumas escolas do que noutras” 

(Rosenholtz, 1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001, p. 83). 

Outras investigações educacionais mostraram de que modo os professores se 

tornaram melhores profissionais em algumas escolas, enquanto noutras não o 

conseguiram e até pioraram. Isto torna-se particularmente evidente no estudo de 

Rosenholtz que comparou as atitudes relativamente à aprendizagem dos professores das 

escolas colaborativas, que apelidou de “mobilizadas”, com as dos que trabalhavam em 

escolas isoladas, que designou por “imobilizadas”. Nas primeiras, “80% dos docentes 

responderam (…) que a sua própria aprendizagem era cumulativa e desenvolvimentista 

e que (…) era uma empresa para toda a vida” (Rosenholtz, 1989 cit. in Fullan & 

Hargreaves, 2001, p. 85). Num comentário típico, um docente destas escolas afirmou: 

“Nunca paramos de aprender. É importante saber como ensinar uma coisa de quantas 

mais maneiras diferentes melhor, de modo a que possamos chegar até todos estes 
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alunos. Estou sempre à procura de ideias novas” (Rosenholtz, 1989 cit. in Fullan & 

Hargreaves, 2001, p. 85).  

Nestas escolas colaborativas, os docentes procuravam obter mais ideias junto 

dos colegas, nas conferências profissionais e nos workshops. Quando tinham problemas, 

eram muito mais susceptíveis de procurar e de receber conselhos e assistência por parte 

dos outros professores e do Director da escola. Nestas organizações educativas, o 

pessoal docente mostrava-se mais confiante e estava mais empenhado em aperfeiçoar-

se. 

Pelo contrário, apenas 17% dos professores das escolas isoladas exprimiam uma 

perspectiva sustentada de aprendizagem pessoal. Estes educadores não agiam como se 

fosse necessário aprender mais coisas ou como se pudessem tornar-se profissionais mais 

eficazes procurando outras ideias. 

Para estes autores parece não haver dúvida de que existe alguma selectividade: 

os docentes que estão abertos a novas ideias sentem-se atraídos pelas escolas 

“mobilizadas” e os que se mostram relutantes a aprender podem considerar as 

“imobilizadas” mais seguras. Porém, os autores arriscam a considerar estas últimas 

pouco satisfatórias a longo prazo. 

Do que foi exposto, parece-nos evidente, que a mudança educativa começa nos 

professores. São as mudanças observáveis no terreno promotoras da aprendizagem e do 

sucesso dos alunos, que induzem  a mudanças efectivas nas atitudes e nas crenças dos 

professores. Os professores precisam de ver que determinado método ou estratégia de 

ensino resulta, para alterarem as suas convicções e, por conseguinte, as suas práticas. 

 

1.1. A resistência à mudança 

 

Se, por um lado, nos discursos do desenvolvimento profissional, se afirma que a 

mudança está em toda a parte e nós somos incitados a estar preparados para tratarmos 

das incertezas, para a necessidade de mudarmos, e de nos adaptarmos às mudanças, por 

outro lado, a falta de financiamento condiciona a realização da formação de professores, 

gratuita, através dos CFAE. Estamos precisamente num ponto de viragem para: o 

recrutamento dos recursos humanos qualificados das próprias escolas e da valorização 
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da formação informal, recíproca, entre-pares para a resolução de problemas mas nem 

sempre esta solução é bem vista pelos protagonistas de desenvolvimento profissional. 

A resistência à mudança é influenciada pelas crenças dos professores onde foram 

incluídas as “crenças, valores, juízos, opiniões, ideologias, percepções, sistemas 

conceptuais, teorias implícitas, teorias pessoais e perspectivas” (Pajares, 1992). O 

mesmo autor estudou as características estruturais das crenças tendo concluído que estas 

organizam-se na memória de longo prazo e que as centrais são as que oferecem maior 

resistência à mudança. 

A estabilidade das crenças também pode estar relacionada com o facto de serem 

construídas por mediação pessoal, revelarem maior rigidez e um efeito de convicção 

maior porque foram aprendidas a partir do contacto directo com a realidade e não por 

via do relato de outros indivíduos (crenças não derivadas). As crenças iniciais vão 

formatando os processos de apreensão da realidade e exercem um efeito de 

contaminação na apropriação de novas experiências (Pajares, 1992). 

As crenças podem ainda influenciar a forma como o conhecimento do professor é 

percepcionado e interpretado (Pajares, 1997). Segundo Nespor (1987), parece haver 

algumas evidências de que nas decisões quotidianas da actividade de ensino, as crenças 

assumem uma função instrumental na definição das tarefas e na selecção dos 

instrumentos cognitivos a utilizar, desempenhando assim um papel crítico na definição 

do comportamento e na organização do conhecimento e informação. Desta forma as 

crenças actuam sobre o significado das situações da aula e ordem de prioridade para a 

resolução dos problemas e acções a empreender (Calderhead, 1996). 

Em síntese, as crenças podem constituir entraves à mudança e a forma de estar na 

profissão docente pode influenciar a predisposição para trabalhar de forma mais ou 

menos colaborativa na escola. 

 

1.2. A identidade profissional e o desenvolvimento profissional contínuo 

 

Segundo Dubar (1995 cit. in Lopes, 2004), a identidade profissional é uma 

articulação entre duas transacções: uma interna ao indivíduo (para si, subjectiva ou 

biográfica) e outra externa entre o indivíduo e as instituições (para o outro, objectiva ou 

relacional) com as quais ele entra em interacção, identidades que, sendo inseparáveis, se 
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articulam de forma problemática. Estas duas transacções, como destaca Lopes (2004), 

processam-se por mecanismos de identificação e por mecanismos de atribuição, para os 

quais são utilizadas as categorias sociais disponíveis nos lugares e tempos sociais em 

que os indivíduos vivem, e que possuem uma legitimidade variável, de acordo com 

esses lugares, tempos e indivíduos. Se existe desacordo entre os dois processos, os 

indivíduos desenvolvem estratégias para o diminuir: de acomodação (mediante a 

transacção objectiva) ou a de assimilação (mediante a transacção subjectiva). A 

identidade constrói-se na articulação entre estas duas lógicas, entre os sistemas de acção 

propondo identidades virtuais e as trajectórias individuais portadoras de identidades 

reais.  

Day (2007a) considera a identidade de grande importância na vida dos 

professores, considerando-a de natureza dinâmica e complexa em que um dos elementos 

para essa reconstrução é a formação.  

No seu estudo sobre o desenvolvimento profissional e as (re)construções 

identitárias dos professores, Lopes (2004) refere que, embora se detecte investigação no 

domínio do desenvolvimento profissional, desde o início da década de 80 (…) é durante 

a década de 90 que os temas: identidade, profissionalidade e desenvolvimento 

profissional se relacionam e se tornam atraentes para a comunidade científica 

portuguesa (Lopes, 2004).  

Os estudos de Woods et al. (1997, cit. in Day, 2007) revelaram que “as 

identidades dos professores estão intimamente ligadas às suas aspirações e aos seus 

valores profissionais e pessoais. Quando os professores estão contra os valores inerentes 

à mudança imposta, é-lhes difícil ajustarem-se a novos papéis e modelos de trabalho” 

(p. 53).  

Outros estudos (Kelchtermans, 1996 cit. in Day, 2007) salientaram que a 

vulnerabilidade pode advir das “opiniões dos colegas, dos directores e de quem se 

encontra fora dos portões da escola, como por exemplo os pais, que podem basear-se 

unicamente no desempenho mensurável dos alunos. À medida que a vulnerabilidade 

aumentava, aumentava também a inclinação dos professores para a passividade e o 

conservadorismo no ensino” (p. 53).  

Por fim, Day (2007) acrescenta que “o sentido de identidade profissional e 

pessoal dos professores é uma variável-chave na sua motivação, na satisfação no 
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trabalho, no comprometimento e auto-eficácia; e estes aspectos serão também eles 

próprios condicionados na medida em que, as próprias necessidades dos professores em 

relação à autonomia, às competências e às relações profissionais são satisfeitas” (p. 53). 

Leite & Fernandes (2003, p. 364) sugerem “(…) que o sentido da profissão 

docente está num momento de grande transformação. E é no quadro destas 

transformações, e perante algumas incertezas e dúvidas dos professores relativamente 

aos seus papéis, que, na nossa óptica, faz sentido questionar o contributo da formação 

contínua”.  

Nesse sentido, espera-se que a formação contínua promova o desenvolvimento 

de novas competências profissionais. As mudanças no ensino colocam os professores 

perante situações que lhes exigem esforços acrescidos quanto ao exercício do papel de 

ser professor, ou seja, introduzem mudanças significativas nas formas de organizar o 

trabalho dos professores e implicam, necessariamente, uma (re)configuração do sentido 

da profissão docente (Leite & Fernandes, 2003, p. 362).  

No essencial, o desenvolvimento profissional exige uma mudança de 

mentalidades. Espera-se que os professores partilhem as suas experiências, que 

reconheçam o mérito dos seus pares, e que aprendam uns com os outros num clima de 

abertura e respeito. Contudo, esta dinâmica pode desencadear constrangimentos que, 

por si só, inviabilizam o diálogo profissional. 

 

 

2. A formação contínua e o desenvolvimento profissional dos professores 

 

Ser professor hoje é uma tarefa complexa, difícil e exigente que não começa 

nem acaba na formação inicial. O relatório da OCDE (2005) enaltece a importância do 

desenvolvimento profissional na carreira dos professores numa perspectiva de 

aprendizagem ao longo da vida.  

Segundo Onofre (1996, p. 75), a formação de professores é “o processo contínuo 

e sistemático de aprendizagem no sentido da inovação e aperfeiçoamento de atitudes, 

saberes e saberes-fazer e da reflexão sobre valores que caracterizam o exercício das 

funções inerentes à profissão docente”.  
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Aos educadores é exigido que sejam cada vez mais flexíveis, reflexivos, 

inovadores, criativos, dinâmicos nas suas respostas e adaptados com a mudança de 

circunstâncias, capazes de encontrar, traçar e traduzir os discursos diferentes na sua 

prática (Edwards, 1998).  

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e 

 práticas que, no âmbito da Didáctica e da Organização Escolar, estuda os processos através 

 dos quais os professores – em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em 

 equipa, em experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus 

 conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite intervir profissionalmente no 

 desenvolvimento do ensino, do currículo e da escola, com o objectivo de melhorar a qualidade 

 da educação que os alunos recebem. (Marcelo, 1999, p. 26) 

A formação em serviço é de extrema importância pois é aquela que acompanha o 

percurso profissional dos professores durante um maior período de tempo, até à 

reforma, numa sociedade em permanente mudança. A este propósito: “é na escola que o 

professor aprende a profissão de professor, na medida em que esse processo de 

aprendizagem se sobrepõe a um processo de socialização profissional” (Canário, 2007, 

p. 17). 

A formação de professores é um processo contínuo de aprendizagem ao longo da 

vida do professor, mas ainda hoje os termos formação contínua e desenvolvimento 

profissional dos professores se confundem, tornando-se necessário fazer a sua distinção.  

A formação contínua está geralmente associada aos termos de aperfeiçoamento, 

reciclagem e formação em serviço. 

Segundo Landsheere (1987 cit. in. Marcelo, 1999) a reciclagem é um aspecto 

específico do aperfeiçoamento de professores. Define-se como “uma acção de treino 

intensivo, necessário no caso de crise de qualificação, que ocorre quando o 

conhecimento que o professor tem de uma matéria se torna subitamente obsoleto… ou 

quando se reconhece que existe uma lacuna crítica na formação de professores” (p. 

137). 

A formação recebida em serviço designa-se por formação contínua e pode ser 

entendida “como um conjunto de interacções e cooperação possíveis entre 

investigadores, formadores e professores, capazes de favorecer a investigação, a prática 

reflexiva e a profissionalização interactiva e de estimular sinergias das competências 
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profissionais de todos os intervenientes” (Estrela, Eliseu, Amaral, Carvalho & Pereira, 

2006, p. 139). 

Veiga Simão, Caetano & Freire (2007) consideram que a formação contínua 

continua bastante divorciada quer da investigação, quer do desenvolvimento das 

organizações escolares, quer ainda dos novos modelos pedagógicos adoptados pelos 

professores, que valorizam os processos de colaboração, de cooperação e entre-ajuda na 

aprendizagem e no desenvolvimento pessoal e social dos alunos. 

Lieberman (1996) chama a atenção para uma visão ampla da aprendizagem 

profissional e apresenta três contextos principais: a instrução directa (e.g., em 

conferências, cursos, workshops), a aprendizagem realizada na escola (e.g., através dos 

amigos críticos, de treino/formação de pares, da investigação-acção) e a aprendizagem 

realizada fora da escola (e.g., através de parcerias escola/universidade, redes de 

aprendizagem).  

Torna-se “necessário pensar uma formação contínua de professores que tenha 

em conta o professor como aprendente e como ensinante estratégico e que lhe forneça 

instrumentos para interpretar e analisar as situações profissionais em que actua e para 

tomar decisões que lhe permitam enriquecer a sua formação” (Veiga Simão, 2007 cit. in 

Flores & Veiga Simão, 2009, p. 133). 

Aproveitando a proposta de Estrela & Estrela (2006, p. 75): a formação contínua 

é entendida como “o conjunto de actividades institucionalmente enquadradas que, após 

a formação inicial, visam o aperfeiçoamento profissional e pessoal do professor, em 

ordem a um adequado exercício da função que beneficie os alunos e a escola” e o 

desenvolvimento profissional é associado “aos processos de mudança da pessoa em 

relação com o trabalho, operados ao longo da carreira e que decorrem de uma 

pluralidade de factores, entre os quais se contam os que se referem ao desenvolvimento 

da pessoa do professor, numa perspectiva de life span, às actividades organizadas de 

formação contínua e às actividades individuais de auto-formação”. 

A formação contínua dos professores não pode continuar a desenvolver-se na 

escolha de acções de formação pontuais, sob a forma de menu, com pouca ou nenhuma 

ligação às necessidades reais das escolas. 

Sparks & Loucks-Horsley (1990 cit. in Marcelo, 1999) definem o 

desenvolvimento profissional dos professores como “o processo que melhora o 
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conhecimento, competências, ou atitudes dos professores” (p.138) e apresentam cinco 

modelos de desenvolvimento profissional: desenvolvimento profissional autónomo, 

desenvolvimento profissional baseado na observação e supervisão, desenvolvimento 

profissional através do desenvolvimento curricular e organizacional; desenvolvimento 

profissional através do treino, e desenvolvimento profissional através da investigação.  

Segundo estes autores, o modelo de desenvolvimento profissional autónomo é a 

modalidade mais simples e o que, na nossa opinião, mais se tem aproximado da 

realidade portuguesa, no qual os professores decidem aprender por si mesmos aqueles 

conhecimentos ou competências que consideram necessários para o seu 

desenvolvimento profissional ou pessoal.  

A investigação-formação centra-se na problemática da formação contínua, 

também designada por formação em exercício (Marcelo, 1999), considerando os 

professores como os principais agentes da sua própria formação. Embora esta possa ser 

considerada uma investigação-acção, uma vez que os professores podem conhecer e 

aprofundar os processos onde estão inseridos e estudarem, inclusivamente, a sua própria 

acção (Caetano, 2004), podemos situá-la mais concretamente ao nível da investigação-

formação, pois esta está mais centrada no desenvolvimento do conhecimento sobre a 

própria formação. A investigação-formação é uma investigação-acção centrada sobre a 

transformação e conhecimento dos processos sociais da formação em curso (Caetano, 

2004, p. 54).  

Para Day (2001), o conceito de desenvolvimento profissional não exclui a 

formação contínua de professores na forma de cursos, mas situa-a num contexto de 

aprendizagem mais vasto, no sentido de promover o crescimento dos indivíduos e das 

instituições, realizando-se tanto dentro como fora dessas mesmas instituições. A 

aprendizagem ocorre mesmo na sala de aula com as respostas e reacções dos alunos. 

Ao conceito de desenvolvimento profissional deve estar subjacente a ideia de 

evolução e continuidade que ultrapassa o modelo tradicional de aperfeiçoamento dos 

professores e pressupõe uma formação que valorize o seu carácter contextual, 

organizacional e orientado para a mudança. Para Estrela (2002), a formação pedagógica 

adequada deve estar centrada no auto-conhecimento do professor, tendo a investigação 

como estratégia fundamental. 
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O’Sullivan (1990 cit. in Marcelo, 1999) considera por desenvolvimento 

profissional “a actividade de formação de professores, que responde a uma preocupação 

consciente institucional, e que procura melhorar a capacidade dos professores em papéis 

específicos, em particular em relação ao ensino” (p. 138). Segundo O’Sullivan (2007), 

os professores nas comunidades de prática devem ser apoiados e encorajados a 

partilharem a sua expertise, a organizarem e a planearem em torno de objectivos 

comuns, de forma a melhorar a qualidade das experiências dos alunos com efeitos na 

aquisição de estilos de vida activos. 

De acordo com Day & Sachs (2004, p. 3), o desenvolvimento profissional 

contínuo “is a term to describe all the activities in which teachers engage during the 

course of a career which are designed to enhance their work”. Porém, alertam para um 

conjunto de factores (os objectivos, o programa e o processo do desenvolvimento 

profissional contínuo) que determinam a obtenção de resultados efectivos, 

nomeadamente, as suas biografias, as suas preferências e o contexto de trabalho. 

Provavelmente, porque foram vários os estudos que apontaram para a ineficácia 

da formação contínua para a melhoria das práticas profissionais a OCDE reforça que o: 

Effective professional development is on-going, includes training, practice and feedback, and 

 provides adequate time and follow-up support. Successful programmes involve teachers in 

 learning activities that are similar to ones they will use with their students, and encourage the 

 development of teachers’ learning communities. There is growing interest in developing schools 

 as learning organizations and in ways for teachers to share their expertise and experience more 

 systematically. (OCDE, 2009, p. 49 ) 

O DPC deveria ter como objectivos o desenvolvimento dos professores após a 

formação inicial, nomeadamente: ajudar os professores mais fracos a tornarem-se mais 

eficazes; a trocar informação e expertise entre professores e outros profissionais; a 

habilitar as escolas a desenvolver e aplicar novas estratégias relativas ao currículo e a 

outros aspectos da prática do ensino, para além da melhoria dos conhecimentos e 

competências individuais específicos de cada área disciplinar. 

Day (1999, p. 4) oferece-nos uma visão mais alargada do DPC:  

O desenvolvimento profissional é composto por todas as experiências de aprendizagem natural 

 e por todas aquelas actividades conscientes e planeadas que têm o objectivo de trazer benefício 

 directo ou indirecto para o indivíduo, para o grupo ou para a escola e que contribuem, através 

 destes, para a qualidade da educação na sala de aula. É o processo através do qual os 
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 professores, sozinhos ou em conjunto com outros revêem, renovam e alargam o seu 

 envolvimento como agentes da mudança face aos propósitos morais do ensino; e através do qual 

 estes adquirem e desenvolvem criticamente o conhecimento, as competências e a inteligência 

 emocional essenciais a um bom pensamento profissional, à planificação e à prática com 

 crianças, jovens e colegas ao longo de cada fase da sua vida como professores.  

Para a interpretação dos resultados do Teaching and Learning International 

Survey (TALIS) foi adoptado o seguinte conceito de desenvolvimento profissional entre 

os professores (OCDE, 2009, p. 49): “professional development is defined as activities 

that develop an individual’s skills, knowledge, expertise and other characteristics as a 

teacher”.  

Este estudo pretendeu conhecer a participação dos professores em variadas 

actividades, quer formais, quer informais: nos programas formais de qualificação 

ministrados por peritos externos (“courses/workshops”, “education conferences or 

seminars”, “qualification programme”); na formação colaborativa entre escolas ou de 

iniciativas internas na própria escola (“observation visits to other schools”, 

“participation in a network of teachers”, “individual or collaborative research”, 

“mentoring and/or peer observation and coaching”); quer através de “reading 

professional literature”; ou “engaging in informal dialogue with peers”. 

Segundo o relatório da OCDE (2009, p. 57), o tipo de desenvolvimento 

professional mais mencionado foi o “Informal dialogue to improve teaching” (93%). 

Seguiram-se os “Courses and workshops” (81%) e o “Reading professional literature” 

(78%). Os menos mencionados foram: “Qualification programmes” (25%) e 

“Observation visits to other schools” (28%). Portugal destacou-se pela negativa pela 

reduzida participação em “Professional development network” e “Mentoring and peer 

observation” ambos com apenas 15%. 

Os resultados de vários estudos apresentados em Portugal revelam que a 

mentoria e a observação entre colegas não é ainda uma prática comum no 

desenvolvimento profissional contínuo (Branco, 2004; Ferro, 2008). 

Em síntese, entendemos que o desenvolvimento profissional contínuo é muito 

mais do que a realização pontual de acções de formação, nomeadamente cursos, 

descontextualizadas, de curta-duração, sem qualquer acompanhamento ou apoio 

profissional na implementação dos conhecimentos adquiridos e com parcos efeitos no 
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desempenho dos docentes. Pretende-se que os programas de desenvolvimento 

profissional, de longa duração, baseados nos reais dificuldades dos professores, e com 

acompanhamento contribuam de forma efectiva para a melhoria das práticas 

profissionais e das aprendizagens dos alunos. 

 

2.1. O desenvolvimento profissional contínuo em comunidades de prática 

 

Para que a mudança aconteça efectivamente devemos alargar as possibilidades e 

criar condições para que os professores se envolvam e possam reflectir sobre os seus 

propósitos e as suas práticas.  

Tal como afirmou Day (2001, p. 17), “os professores não podem ser formados 

(passivamente), eles formam-se activamente. É, portanto, vital que participem 

activamente na tomada de decisões sobre o sentido e os processos da sua própria 

aprendizagem”. Desta forma, o desenvolvimento profissional dos professores tem 

potencial para ajudar os professores a desenvolverem mais conhecimento e 

competências para enfrentarem os desafios que enfrentam diariamente nas aulas. 

A luta pelo aperfeiçoamento não pode terminar na formação inicial mas deve 

sublinhar a importância do local de trabalho. Esta perspectiva reporta ao paradigma da 

resolução de problemas (Eraut, 1988), segundo o qual, a formação dos professores deve 

responder cada vez mais às necessidades e problemas diagnosticados em determinados 

contextos de forma a estudar e a procurar soluções para problemas concretos de cada 

realidade escolar. 

 Lave & Wenger (1991 cit. in Day, 2007) definem uma comunidade de 

aprendizagem como “um local onde o conhecimento é usado em acção e desenvolvido 

em formas que são aceitáveis em qualquer comunidade” (p. 31).  

Communities of practice are everywhere. We all belong to a number of them - at work, at school, 

 at home, in our hobbies. Some have a name, some don't. We are core members of some and we 

 belong to others more peripherally. You may be a member of a band, or you may just come to 

 rehearsals to hang around with the group. You may lead a group of consultants who specialize in 

 telecommunication strategies, or you may just stay in touch to keep informed about 

 developments in the field. Or you may have just joined a community and are still trying to find 

 your place in it. Whatever from our participation takes, most of us are familiar with the 

 experience of belonging to a community of practice”. Wenger (1998, p. 2) 
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Ainda segundo Wenger, os membros de uma comunidade trabalham diariamente 

de modo informal. Discutem com vista à resolução de problemas que surgem das suas 

práticas diárias. Uma comunidade da prática implica uma prática compartilhada. Uma 

comunidade da prática define-se ao longo de três dimensões: o problema comum é 

compreendido e renegociado continuamente pelos seus membros, os seus membros 

relacionam-se como uma entidade social, potencial de produzir um repertório 

compartilhado dos recursos comuns (rotinas, sensibilidades, vocabulário, estilos, etc.). 

As comunidades de prática têm um período de duração, movem-se, também, através dos 

vários estágios do desenvolvimento caracterizados por níveis diferentes da interacção 

entre os membros, e por diferentes tipos de actividades.  
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Figura 2 – Fases de desenvolvimento de uma comunidade de prática (Wenger, 1998) 

 

No conceito de comunidade de aprendizagem de Marcelo (1996, 1998, 1999) as 

escolas devem ser espaços onde professores e alunos aprendem.  
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Para Zellermayer & Tabak (2006), a community of enquiry é um conceito 

construído dentro do contexto da teoria organizacional a fim descrever um grupo de 

pessoas que trabalham juntas numa base de interesse. Engloba a actividade individual e 

a do grupo, que é seguida de reflexão e de análise, do planeamento e da acção. A 

construção organizacional deste tipo de comunidades ganhou importância na formação 

de professores no final dos anos 90, após mais de uma década, durante o estudo do 

teachers’ colaborative enquiry que tinha sido baseado no modelo teórico do prático 

reflexivo. 

Ainda acerca das community of enquiry, Orland-Barak & Tillema (2006) 

defendem que diferentes formas de intervenção têm efeitos diferentes. Uma das 

características comuns dos estudos que apresentam são as sessões colaborativas: todas 

as actividades organizadas foram desenvolvidas em torno de necessidades e interesses 

comuns dos participantes: “In the process, participants were granted maximum freedom 

to arrive at idiosyncratic understandings and, at the same time, to frame common 

understandings that emerged from the process of joint exploration” (p. 6). 

Stoll, Bolam, Mcmahon, Wallace & Thomas (2006, p. 3) definem a professional 

learning communities como “a group of people sharing and critically interrogating their 

practice in an ongoing, reflective, collaborative, inclusive, learning-oriented, growth-

promoting way (Mitchell & Sackney, 2000; Toole & Louis, 2002); operating as a 

collective enterprise (King & Newmann, 2001). Para Stoll et al. “the notion, therefore, 

draws attention to the potential that a range of people based inside and outside a school 

can mutually enhance each other’s and pupil’s learning as well as school development”.  

Para Armour & Yelling (2007, p. 196), “(…)  physical education CPD should be 

founded on a much better understanding of teacher learning in order to have  an impact 

on pupil learning”.  

Parker, Patton, Madden & Sinclair (2010, p. 345) identificaram cinco factores 

que facilitam o desenvolvimento e a manutenção das comunidades de prática: “(a) a 

catalyst to initiate the effort, (b) a vision for students and the project, (c) the importance 

of support, (d) the significance of personal and professional relationships, and (e) the 

realization of empowerment”.  

No programa implementado por Parker, Patton & Tannehill (2012, p. 323) 

“participants’ views of success recognized multiple aspects of teacher capacity building; 
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leading to the acquisition of new knowledge, conversations with other teachers, 

empowerment, and (…) student learning”. 

Parker & Patton (2012, p. 8) concluíram que nas comunidades de aprendizagem 

é fundamental: “(a) not simply the acquisition of new knowledge and skills, (b) teachers 

viewing themselves as learners, (c) empowerment, and (d) student learning”. 

Resumindo, podemos afirmar que a ideia de aprender em comunidade está 

difundida e reconhecida internacionalmente, e que conseguir melhorar a aprendizagem 

dos alunos é atingir o nível de sucesso mais elevado que a implementação de qualquer 

programa de desenvolvimento profissional pode ambicionar. 

 

2.2. O trabalho colaborativo 

 

Desde os anos 90 que se fala da orientação profissional dos professores numa 

lógica de comunidade. A colegialidade e a colaboração começaram a ser vistas como 

parte integrante do aperfeiçoamento profissional (Little, 1981; Smith, 1995).  

 Consideramos o trabalho colaborativo quando os professores e supervisores 

planificam, concebem, investigam, avaliam e preparam materiais de ensino em conjunto 

(Litle, 1981 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001). 

Hargreaves (1995 cit. in Smyth, 1995, p. 150) apresenta os princípios da 

colaboração: “moral support, increased efficiency, improved effectiveness, reduced 

overload, synchronized time perspectives, situated certainly, political assertiveness, 

increased capacity for reflection, organizational responsiveness, opportunities to learn, 

continuous improvement”. Porém, apresentou também algumas críticas à colaboração 

dando particular atenção à colegialidade artificial, ou seja, quando o trabalho com os 

colegas e as parcerias são impostas estas poderão ser até contraproducentes. 

Little (1990 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001) identificou quatro tipos 

diferentes de relações colegiais entre os professores: contar histórias, ajudar e fornecer 

apoio, partilhar e trabalhar em conjunto. As três primeiras são formas relativamente 

fracas de colegialidade. O trabalho conjunto é a forma de colaboração mais forte, como 

e.g., o ensino, a planificação e a observação em equipa, a investigação-acção, o treino 

contínuo pelos pares e a mentoria. O trabalho conjunto implica e cria interdependências 

mais fortes, uma responsabilidade partilhada, o empenho e o aperfeiçoamento 
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colectivos e uma maior disponibilidade para participar na difícil actividade da revisão e 

crítica do trabalho efectuado. Segundo Little (1990 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001), 

este é o tipo de trabalho e de cultura colaborativa que têm maior probabilidade de 

conduzir a progressos significativos. Na procura de aperfeiçoamento, outras formas de 

colaboração podem apoiar este ímpeto básico, mas, por si próprias, serão, 

provavelmente, substitutos fracos. 

Um dos relatos mais esclarecedores daquilo em que consistem, na prática, as 

culturas colaborativas é-nos oferecido por Nias e por uma equipa de investigadores na 

Inglaterra (Nias, Southworth & Yeomans, 1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001). A 

autora e a sua equipa realizaram estudos de caso intensivos em cinco escolas primárias, 

identificadas como possuindo relações positivas entre o seu pessoal docente. Os 

investigadores ensinaram e observaram nestas escolas durante um ano. As descrições 

ricas que elaboraram nestas instituições de ensino propiciaram relatos fascinantes, 

detalhados e realistas daquilo em que consistem, na prática, as culturas colaborativas. 

Três das cinco escolas apresentavam culturas colaborativas funcionando em pleno. 

Todas eram pequenas (com um máximo de doze docentes a tempo inteiro), pelo que é 

preciso ter algum cuidado na generalização. Mas a configuração das suas características 

é ilustrativa daquilo que temos pela frente, ao procurarmos criar culturas de trabalho 

colaborativo. 

Segundo Nias e a sua equipa (1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001), as 

culturas de colaboração não se caracterizam pela organização formal, as reuniões ou os 

procedimentos burocráticos. Também não são preparadas para projectos ou eventos 

específicos. Pelo contrário, consistem em qualidades, atitudes e comportamentos 

amplamente difundidos que caracterizam continuamente as relações entre o pessoal 

docente. Nestas relações, a ajuda, o apoio, a confiança e a abertura ocupam um lugar 

central. Subjaz-lhes um empenhamento na valorização dos indivíduos enquanto pessoas 

e dos grupos a que pertencem. 

As culturas colaborativas exprimem-se em todos os aspectos da vida de uma 

escola: nos gestos, nas brincadeiras e nos olhares que sinalizam simpatia e 

compreensão; no trabalho árduo e no interesse pessoal, demonstrado nos corredores e 

fora das portas da sala de aula; nos aniversários e outras pequenas celebrações 

cerimoniais; na aceitação e mistura da vida pessoal com a profissional; na manifestação 
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pública dos elogios, do reconhecimento, da gratidão e na partilha e discussão de ideias e 

de recursos. 

Nas culturas colaborativas, o insucesso e a incerteza não são protegidos e 

defendidos mas, antes, partilhados e discutidos, tendo em vista obter ajuda e apoio. 

Nelas, os professores não perdem tempo nem energia a tentar proteger a sua imagem. 

Tais culturas exigem um acordo global sobre os valores educativos, mas também 

toleram os desacordos e, em certa medida, encorajam-nos activamente, dentro destes 

limites. As escolas caracterizadas por culturas colaborativas são, também, locais de 

trabalho árduo, empenho forte e comum, dedicação, responsabilidade colectiva onde um 

sentimento especial de orgulho na instituição se faz sentir. 

As culturas colaborativas reconhecem e dão voz ao propósito dos docentes, 

respeitam, celebram e permitem a expressão do docente enquanto pessoa. O ensino é 

um assunto pessoal mas não privado. O pessoal docente nelas implicado revela, 

voluntariamente, algumas das suas facetas mais pessoais. Os líderes são encorajados a 

fazer o mesmo. As culturas colaborativas criam e sustêm ambientes de trabalho mais 

satisfatórios e produtivos (Fullan & Hargreaves, 2001). Ao capacitar os professores e 

reduzir as incertezas do seu trabalho (que de outro modo teriam de ser enfrentadas em 

isolamento), estas culturas também aumentam o sucesso dos alunos. Elas criam, 

igualmente, comunidades de professores que deixam de ter relações dependentes com as 

mudanças impostas do exterior, favorecidas pelo isolamento e pela incerteza. Lidar com 

a mudança deixa de consistir numa escolha entre a aceitação acrítica e entusiástica e a 

rejeição impensada. Nas culturas colaborativas, os docentes desenvolvem a confiança 

colectiva necessária a uma resposta crítica, seleccionando e adaptando os elementos 

desta que ajudarão a melhorar o seu próprio contexto de trabalho e rejeitando aqueles 

que não o farão. 

São assim apontadas as principais características das culturas colaborativas: a 

valorização dos indivíduos e do grupo enquanto pessoas, a interdependência 

(importância de pertença a um grupo e trabalhar em equipa), o papel da liderança e a 

relação das escolas colaborativas com os seus ambientes. 

O facto mais revelador dos resultados obtidos por Nias (1989) e seus colegas 

consiste na configuração particular de crenças e de comportamentos presentes nas 

escolas fortemente colaborativas. Nestas organizações educativas, o indivíduo e o grupo 
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são valorizados intrínseca e simultaneamente. Os indivíduos são valorizados, como 

também o é a interdependência. Em segundo lugar, a interdependência era valorizada no 

sentido de se trabalhar em equipa. A responsabilidade colectiva em que se baseavam as 

equipas manifestava-se na forma como cada um aconselhava, apoiava e ajudava os 

outros. 

Segundo Nias (1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001), não é fácil desenvolver 

estas culturas. Para funcionarem bem, elas precisam de um grau elevado de segurança e 

de abertura entre os seus membros. As culturas colaborativas são, muito claramente, 

organizações sofisticadas e delicadamente equilibradas, pelo que são muito mais difíceis 

de criar e ainda mais difíceis de manter. 

Rosenholtz (1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001) afirma que é possível 

existirem escolas colaborativas mesmo que minoritárias, onde “a auto-renovação 

contínua é definida, comunicada e experienciada como um facto assente da vida 

quotidiana” (p. 86). Little (1989 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001) reforça a ideia de 

que um docente se pode tornar um melhor professor, só pelo facto de pertencer ao corpo 

docente de uma determinada escola. Litle (1999 cit. in Stoll et al. 2006, p. 4) distinguiu 

entre “schools with strong teacher communities in which the professional culture is 

either that of «traditional community» (where work is co-ordinate to reinforce 

traditions) and «teacher learning community» (where teachers collaborate to reinvent 

practice and share professional growth)”. A questão central é a noção de comunidade 

“community”: “the focus is not just on individual teachers´ professional learning but of 

professional learning within a community context – a community of learners, and the 

notion of collective learning”.  

Salo (1996 cit. in Flores & Veiga Simão, 2009, p. 122) chamou a atenção para 

três níveis diferentes de pensar a aprendizagem numa organização: “a aprendizagem a 

partir do grupo (e.g., pela imitação, pela percepção social), a aprendizagem no grupo 

(e.g., na medida em que os professores desenvolvem a divisão do trabalho, a 

coordenação de esforços para alcançar determinado resultado, a assunção de cargos, a 

cooperação) e a aprendizagem para o grupo (e.g., neste caso, o objecto da aprendizagem 

remete para uma comunidade de professores que pretende melhorar e desenvolver-se, 

partilhando uma missão comum, uma estratégia e uma imagem de ensino que se 

repercute nas suas práticas)”. 
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Cochran-Smith & Litle (1999) desenvolveram três concepções de conhecimento 

associadas à aprendizagem e ao desenvolvimento dos professores: o conhecimento para 

a prática (conhecimento formal construído pelos investigadores fora da escola), o 

conhecimento da prática (construído pelos professores através da análise crítica da sua 

prática na sala de aula e na escola, individual ou colectivamente), e o conhecimento na 

prática (conhecimento prático dos professores construído através da análise sistemática, 

estimulada por questões ligadas à sua própria eficácia docente).  

O conceito professional communities na escola foi trabalhado por Westheimer 

(2008, p. 58) e é uma adaptação de Achinstein (2002, pp. 421-422): “a teacher 

professional community can be defined as a group of people across a school who are 

engaged in common work; share to a certain degree a set of values, norms, and 

orientations towards teaching, students, and schooling; and operate collaboratively with 

structures that foster interdependence” (adaptado de Van Maanen & Barley, 1984).  

Para Westheimer (2008, p. 777) “teacher learning among colleagues is a promising area 

for teacher development and reform. Further clarifying the substance and direction of 

teacher learning communities in practice is the task researchers and teacher educators 

now face”. 

Batlle (2009, p. 89) apresenta o conceito de aprendizagem em serviço aludindo 

ao trabalho de colaboração. A aprendizagem social exige uma intervenção 

interdisciplinar num desenho formativo onde a experiência e a aprendizagem se 

confundem – aprendizagem experiencial. São vários os critérios de qualidade, 

nomeadamente a colaboração, a reflexão, a diversidade, a participação, a avaliação 

contínua.  

Rosean & Florio-Ruane (2008, p. 718) acrescentam que “what teachers perceive 

and learn from experience, there are important design implications for teacher 

educators”. Falam do trabalho em pequenos grupos e do recurso às novas tecnologias, 

nomeadamente dos “video cases”, para que os participantes possam ver, analisar, 

organizar e comentar os acontecimentos das aulas. O uso dos vídeos na formação inicial 

pode fazer a diferença entre o curso e o terreno e ajuda a preparar os futuros professores 

para o ensino real, bem como a desenvolver o reportório de práticas, estratégias e 

recursos de ensino. Sugerem ainda que “thinking of the field as an ecological 

environment as the potential to foster interdependence and interaction among teacher 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

72 

 

candidates, teacher educators, and classroom teachers, rather than positioning learning 

experiences as taking place either “out there” in the field or “in there” on campus” 

(Rosean & Florio-Ruane, 2008, p. 726). 

Forte (2009, p. 384) implementou o Projecto de Intervenção/Formação - 

Aprendizagem e(m) Colaboração com um grupo de dez professores, de diferentes 

departamentos de uma escola básica. Tratou-se de um projecto de formação e reflexão 

conjunta sobre processos de desenvolvimento profissional e práticas colaborativas. Uma 

das finalidades deste projecto era estimular a reflexão sobre diferentes aspectos: 

desenvolvimento profissional, formação e colaboração, a aprendizagem colaborativa no 

que diz respeito aos processos de desenvolvimento profissional individual e ao 

desenvolvimento da escola. A metodologia incluiu a organização de um conjunto de 

sessões de formação e de reflexão conjunta sobre processos de desenvolvimento 

profissional e práticas colaborativas. As sessões pressupunham, entre outros aspectos, a 

partilha de experiências “Reflexão-Acção-Colaboração” e também o registo individual 

(diário de bordo) no final de cada sessão. O projecto partiu desta forma de uma 

negociação com o grupo de participantes, das suas necessidades e motivações. Nas 

sessões de trabalho foram utilizados como métodos de recolha de dados a observação 

participante, as gravações em áudio, os documentos produzidos pelos participantes, bem 

como os seus registos, questionários (com questões abertas) e os diários de bordo. 

Como se tratava de um projecto colaborativo, foi decidido sessão a sessão, bem como 

os materiais utilizados e/ou produzidos, sem perder de vista os objectivos norteadores 

do projecto. 

A exposição realizada permite-nos concluir que o desenvolvimento profissional 

em comunidades de aprendizagem deve ser estimulado através de actividades que vão 

ao encontro das necessidades/motivações dos participantes, reflexivas, colaborativas e 

com troca de experiências. 

 

2.2.1. O sentimento de eficácia colectiva 

  

Ashton & Webb (1986 cit. in Fullan & Hargreaves, 2001) advogam que o 

principal benefício da colaboração é o facto de reduzir o sentimento de impotência dos 

educadores e aumentar o seu sentido de eficácia. Parte do estudo destes autores 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

73 

 

concentrou-se numa análise comparativa entre uma escola do 3º ciclo organizada 

tradicionalmente e uma escola básica com inclinações mais progressistas. Apesar das 

escolas recrutarem alunos com antecedentes sociais semelhantes, a segunda apresentava 

níveis mais elevados de sucesso educativo nas competências básicas. Os autores 

atribuíram estas diferenças ao sentido de eficácia dos educadores e às suas percepções 

sobre o seu papel nas duas escolas. Na primeira escola, os professores mostravam-se 

“algo fatalistas” em relação ao potencial académico dos seus alunos. Estes docentes 

atribuíam a incapacidade dos alunos em cumprirem os seus objectivos académicos a um 

problema de motivação dos alunos resultante dos contextos de onde provinham.  

Os educadores das escolas básicas apresentavam um sentimento de eficácia mais 

forte: “Estavam convencidos de que podiam dar um contributo significativo para a vida 

das crianças e estavam empenhados, pública e pessoalmente, em conseguir concretizá-

lo” (Fullan & Hargreaves, 2001, p. 84). Estes docentes também manifestavam uma 

opinião mais favorável sobre a sua profissão e as suas responsabilidades. Definiam o 

seu trabalho de uma forma mais ampla, sublinhando a importância do desenvolvimento 

pessoal e não só do académico, do trabalho com os colegas e não apenas com os alunos. 

A colaboração entre colegas – o ensino em equipa e a partilha na tomada de decisões – 

era uma característica organizacional desta escola. Os recursos e materiais eram 

partilhados. A planificação era feita em grupo, sendo calendarizada para ocorrer no 

início ou no fim do dia escolar. Os professores falavam sobre tudo, discutindo os 

assuntos, tendo em vista definir uma abordagem comum. Isto ajudava-os a criar um 

sentimento comum de realização e de crença na sua eficácia. 

Collective efficacy is defined as a group’s shared belief in its conjoint capabilities to organize 

 and execute the courses of action required to produce given levels of attainments. The collective 

 belief centers on the group’s operative capabilities. Group functioning is the product of the 

 interactive and coordinative dynamics of its members. Interactive dynamics create an emergent 

 property that is more than the sum of the individual attributes. (Bandura, 1997, p. 477) 

Para o mesmo autor “the impact of performance feedback on group performance 

operated entirely through its effects on affective reactions and perceived collective 

efficacy. Dissatisfaction with substandard performance combined with a strong sense of 

collective efficacy spurred group productivity” (Bandura, 1997, p. 482).  

Belief in collective efficacy rests on the expectation that social reforms are achievable by a 

 critical mass of activists rather than requiring universal participation. If social change depended 
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 on everyone participating, it would rarely be attempted because few would believe that a huge 

 populace can be mobilized. In fact, social reforms are typically the product of an efficacious and 

 highly committed minority of people who invest themselves in shaping a better future. They are 

 the driving force for social change. Their belief that they can bring about change and mutual 

 support insulate them against discouragement. (Bandura, 1997, p. 489) 

Pelo que foi exposto, é possível reduzir o sentimento de impotência dos 

professores e aumentar o seu sentimento de eficácia colectiva através da colaboração e 

do trabalho em equipa, demonstrando-se que o comprometimento colectivo e o 

coleguismo podem contribuir para a mudança das práticas. 

 Nos pontos que se seguem abordamos os modelos de desenvolvimento 

profissional baseados na reflexão, no apoio profissional e na observação e supervisão 

descritos por Sparks & Loucks-Horsley (1990 cit. in Marcelo, 1999). 

  

2.3. O desenvolvimento profissional baseado na reflexão 

 

As comunidades práticas de aprendizagem supõem a formação recíproca de base 

reflexiva. O conceito de reflexão tem sido descrito de diferentes maneiras na literatura 

educacional. Foi introduzido, pela primeira vez, por Dewey (1929 cit. in Stoll et al. 

2006,  p. 2) como “educational practices provide the data, the subject matter, wich 

forms the problems of inquirity” e em 1933 faz a distinção entre “routine” e “reflective 

teaching”. 

O conceito do reflective practitioner sustentado por Schon (1983, 1987) 

demonstra a importância da reflexão e da necessidade do professor reflectir sobre as 

suas práticas de ensino.  

Para além de uma visão tecnicista orientada para a aquisição de habilidades 

técnicas específicas observáveis no relacionamento com os alunos, Zeichner (1983) 

enfatiza a reflexão crítica, na qual o professor é simultaneamente actor, investigador, 

inovador e produtor da sua própria formação – o prático reflexivo.  

É de salientar a importância da capacidade reflexiva do professor exigida no 

ensino, na medida em que este deve “ser capaz de transformar conteúdo científico e 

conteúdos pedagógico-didácticos numa acção transformativa, informada por saber 

agregador, face a uma situação de ensino – por apropriação mútua dos tipos de 
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conhecimento envolvidos e não apenas por adição ou mera aplicação” (Roldão, 2007, p. 

4).  

A reflexão e o conhecimento do conteúdo, bem como as relações entre ambos, 

teoricamente, têm contribuido para diagnosticar e colmatar necessidades formativas:  

Practically, the information gained on the profiles of reflective teaching may serve as a mirror 

 for teachers’ self-confrontation, which may arouse awareness to gaps and deficiencies in their 

 perspective, and consequently motive to fill in these gaps. Moreover, profiles of teachers at 

 various stages of their career, in varying environments may guide the planning and 

 implementation of teacher professional development programs at the pre- and in-service stages. 

 (Hayon, 1990, p. 69) 

A expressão conhecimento na prática dá ênfase ao conhecimento na acção: o 

que cada professor competente sabe é expresso ou demonstrado na prática e nas 

reflexões dos professores. O conhecimento na prática deve ser distinto do conhecimento 

para a prática, que é baseado na suposição de que o que os professores necessitam saber, 

é produzido pela teoria e pode-lhes ser transmitido nos programas de desenvolvimento 

profissional.   

Os estudos das comunidades de práticos reflexivos mostram tipicamente como 

os professores se transformam em investigadores em acção. Entretanto, revelam 

raramente as maneiras como as comunidades são formadas e sustentadas com a 

pesquisa de acção colaborativa e como a participação nestas comunidades criou as 

condições para os participantes aprenderem ou o que é que os participantes aprendem. 

A reflexão como estratégia de desenvolvimento profissional pretende 

desenvolver nos professores competências metacognitivas que lhes permitam conhecer, 

analisar, avaliar e questionar a sua prática docente (Marcelo, 1999). As estratégias 

podem dividir-se em dois grupos: as que requerem a observação e a análise do ensino 

em aula e as que potenciam a reflexão do professor através da análise da linguagem, dos 

seus constructos pessoais e conhecimento (tais como: a redacção e análise de casos, a 

análise de biografias profissionais, a análise do pensamento através das metáforas, e a 

análise do conhecimento didáctico do conteúdo através de árvores ordenadas). 
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2.4. O desenvolvimento profissional baseado no apoio profissional 

 

O processo de aprender e ensinar é complexo. Encontrar a melhor forma de 

ensinar e de aprender nem sempre é fácil. É um desafio diário e individual. O que 

resulta para um aluno nem sempre resulta com outro. O professor em acção na sala de 

aula está sujeito a inúmeras situações-problemas a que tem de dar resposta no imediato. 

Há um conjunto de decisões pedagógicas que podem ser anteriores à aula, de 

preparação e planificação do ensino. Uma aula pensada e estruturada decorrerá à partida 

melhor do que uma aula improvisada e fruto da intuição do momento. Assim sendo, o 

professor estará mais disponível para se relacionar com os alunos, para ensinar e 

interagir e decidir melhor no acto pedagógico, uma vez que a preparação da aula ajuda a 

prevenir e antecipar situações indesejáveis e a encontrar as melhores soluções. Porém, 

nem sempre conseguimos prevenir e estar preparado para tudo.  

Nem sempre o professor toma as melhores decisões e muitas vezes, sozinho, 

nem se apercebe das suas acções. Kelchtermans (cit. in Flores & Veiga Simão, 2009, p. 

12) chama especial atenção para os incidentes críticos como poderosas armas de 

aprendizagem profissional. Esta ferramenta pode ser potenciada através da observação 

entre colegas, em que um professor observa uma aula ou parte dela e posteriormente 

conversa de forma construtiva sobre o que aconteceu e que poderá contribuir para 

alterar, corrigir, melhorar a intervenção pedagógica do professor observado (decisões 

pós-interactivas). Nem sempre o professor sozinho tem capacidade para identificar o 

que correu menos bem ou para ter consciência do que se está a passar: 

 An examination of current coach education an assessment demonstrates that coaching practice 

 viewed as a composite of knowledge has not specifically addressed the pervasive influence of 

 experience on coaching practice. Drawing on experiences from the educational field, we 

 examine how coach education and continuing professional development can utilize mentoring 

 and critical reflection to situate learning in the practical experience of coaching. (Cushion, 

 Armour & Jones, 2003, p. 215) 

Acerca do nível de impacto das actividades de formação na aprendizagem dos 

adultos, Joyce & Showers (1988 cit. in Marcelo, 1999) apresentaram um modelo que se 

centra num esquema de teoria seguida de demonstração, prática, feedback e 

acompanhamento. O apoio profissional mútuo pode possibilitar uma maior transferência 

dos conhecimentos e competências adquiridos pelos professores.  
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 Reconhecendo o valor do coaching, Potrac, Brewer, Jones, Armour & Hoff 

(2000) sugerem uma metodologia que combina as técnicas de observação sistemática e 

de entrevista para obter uma compreensão mais aprofundada dos processos de instrução 

no desporto. 

 Jones, Armour & Potrac (2002) fazem uma análise social do processo de 

coaching enfatizando uma estrutura baseada nas actividades de role-playing, nos 

processos de  interacção social e no poder dos colegas. 

Ward & Lee (2005) numa revisão sobre a “peer-assisted learning” na Educação 

Física referem, entre outros, os efeitos do “peer tutoring” no aumento do tempo 

potencial de aprendizagem, no aumento da intensidade das actividades físicas, no 

aumento da correcção das habilidades motoras, na melhoria dos resultados dos alunos e 

nos efeitos positivos na afectividade. 

Porém, “o apoio profissional mútuo requer um ambiente que propicie a 

cooperação, o estabelecimento partilhado de metas e a tomada de decisões. (…) As 

estratégias de apoio profissional mútuo podem melhorar um clima que possua estes 

atributos mas não o podem criar” (Seller & Hannay, 1982, 1988 cit. in Marcelo, 1999, 

p. 163). Fullan chegou mesmo a afirmar que “pode inferir-se que até os bons programas 

de coaching não conseguem alterar a cultura de escola. Ainda que o coaching possa ser 

concebido intencionalmente como estratégia para aumentar a cultura de trabalho 

colaborativo na escola, não há evidências de que isso resulte” (Fullan, 1990 cit. in 

Marcelo, 1999, p.163). 

 

2.5. O desenvolvimento profissional baseado na observação e supervisão 

 

Para o desenvolvimento profissional Darling-Hammond & McLauglin (1995, p. 

598) sugerem uma aprendizagem tal como fazem os estudantes “learn by doing, reading 

and reflecting”; colaborando com outros professores, observando os alunos a trabalhar e 

a compartilhar o que vêem.  

 Para Alarcão & Tavares (1987, p. 132), terminada a formação inicial, a dinâmica 

da supervisão deverá continuar através da auto-supervisão ou da supervisão realizada no 

seio do grupo de colegas. A aliança entre a supervisão clínica e a formação contínua foi 

proposta por Smyth (1985 cit. in Alarcão & Tavares, 1987, p. 142) que procurou 
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assentar a sua experiência em três grandes vectores: acção, reflexão e colaboração. 

Propôs um projecto de formação contínua com as seguintes características: “basear-se 

nas actividades ocorridas na sala de aula”; “orientar-se para a prática do dia-a-dia do 

professor”; “ser iniciado e controlado pelo próprio professor”; “não ser de natureza 

coerciva”; “ser concretizado em formas de colaboração entre colegas”; “estar isento de 

avaliação”; “basear-se em dados (quantitativos ou descritivos)”. 

Porém, o mesmo autor afirmou que para que este tipo de processos tenha êxito 

deverá integrar os seguintes elementos: “vontade de participar, livremente expressa 

pelos professores”; “certeza de que os colegas não vão exercer avaliação uns sobre os 

outros”; “apoios para levar a cabo a tarefa, incluindo a ajuda de quem possa esclarecer 

dúvidas sobre processos de recolha de dados e reflexão sobre os mesmos”; “uma 

organização de horários compatível, aspecto extremamente importante para permitir 

condições de colaboração e entre-ajuda”. 

Segundo Onofre (1996, p. 97), a formação recíproca ou ensino em pares consta 

de um trabalho de colaboração mútua entre dois formandos, com base na observação e 

crítica recíproca face à actividade desenvolvida nos diferentes períodos de formação. 

Esta actividade deverá ser estruturada de forma a que cada formando passe, 

alternadamente, pelos papéis de supervisor e de supervisionado. Tem como principal 

objectivo promover o coleguismo, o pensamento reflexivo e a capacidade de análise e 

prescrição didáctica.  

Por ensino entre pares Ribeiro & Onofre (2009, p. 1115) entendem a 

“observação e avaliação recíproca entre formandos, diagnosticando problemas e 

facultando ajudas”. 

 Recomendam-se como orientações gerais: promover a observação e crítica 

recíproca entre formandos nas várias etapas da formação, definir os papéis e funções 

dos formandos (supervisor e supervisionados), preparar cuidadosamente as tarefas para 

cada momento da formação e familiarizar os formandos com os procedimentos da 

supervisão. 
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2.5.1. O processo de formação em supervisão 

 

Todo o processo de formação didáctica baseado na supervisão decorre em várias 

etapas ou fases (Onofre, 1996), sendo a primeira o diagnóstico de problemas e 

dificuldades, seguida do plano de formação, treino de prática pedagógica e recolha de 

informação, e, finalmente, a avaliação e controlo da formação.  

A partir do levantamento das necessidades serão determinados os efeitos 

desejáveis e o tipo de estratégias formativas a empreender num plano individual de 

formação onde se prevêem diferentes momentos para alcançar os efeitos desejados. Ao 

longo do processo vão sendo recolhidas informações que justificam a continuidade ou a 

reformulação do plano. 

Numa primeira fase, para envolver os professores activamente na sua formação 

há que ir ao encontro das suas necessidades para ensinar, quer na preparação, realização 

ou avaliação da intervenção pedagógica, nomeadamente, às dimensões instrução, 

gestão/organização, clima e disciplina (Siedentop, 1991; Pierón, 1994). Este processo 

reflexivo de diagnóstico de necessidades visa a construção de uma Linha de Base. É 

convicção do referido autor que “as necessidades de formação correspondem às 

modificações que se desejam observar ao nível dos valores, capacidades, conhecimentos 

e comportamentos do formando face ao resultado da análise das dificuldades e 

problemas profissionais concretos, vividos pelos professores” (Onofre, 1996, p. 99). 

Neste processo é igualmente importante ressaltar os aspectos fortes dos professores de 

forma a constituírem factores estratégicos para reforçar a motivação do formando, para 

desenvolver o conhecimento das suas reais capacidades, e para servirem de pontos de 

referência ao longo do processo formativo. 

A Linha de Base estabelece-se em três etapas: clarificação, classificação e 

hierarquização das dificuldades. Entende-se por clarificação a identificação e análise 

das áreas prioritárias de intervenção, e discussão entre o formador e os formandos de 

forma a esclarecer o quadro de referências que as caracteriza e a tomada de consciência 

dos desafios subjacentes. 

Existe um conjunto de técnicas/estratégias de supervisão pedagógica para 

esclarecer o quadro de referências: prelecção, entrevista/conferência, demonstração e 

observação. Para a fase de clarificação dos problemas podemos recorrer à prática, à 
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observação, à autoscopia e à entrevista; e para estimular a capacidade de reflexão: ao 

painel de discussão, à autoscopia, ao estudo autónomo e à entrevista/conferência.  

O pensamento dos professores constitui uma ferramenta para a investigação e 

para a aprendizagem (Denicolo & Pope, 1990, p. 165): “qualitative-interpretative 

research is predicated on similar principles in that the participants (not subjects!) are 

seen as active meaning-seeking individuals whose views of the world are valued by the 

researcher. As researchers on adult learning and adult educators, it seemed appropriate 

that we should seek a tool which would be consistent with the principles of these two 

domains.”  

 Korthagen (2009,  p. 11) defende que o conceito de reflexão implica ultrapassar 

a zona de conforto, que é familiar e segura, e correr riscos no sentido de um “verdadeiro 

desenvolvimento profissional”. 

À clarificação das necessidades segue-se o seu agrupamento de acordo com as 

suas características, à sua classificação e à forma como se relacionam entre si. A 

hierarquização consiste em colocá-las por ordem de importância e de prioridade no 

processo de formação.  

Deste processo resulta um plano individual de formação, no qual o formando 

identifica o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer nos diferentes momentos 

da formação. A formulação deste plano pode desenvolver-se nas seguintes fases: 

definição de objectivos, determinação da estratégia geral de formação, a 

operacionalização das etapas ou ciclos de formação, e a delimitação do processo de 

avaliação da formação (Onofre, 1996, p. 109). 

À definição dos objectivos de formação está inerente a identificação dos 

conhecimentos ou comportamentos necessários à superação das dificuldades 

identificadas na Linha de Base. Para tal há que identificar os comportamentos do 

professor, o critério de sucesso para esse comportamento e o contexto de realização. 

A determinação da estratégia geral de formação corresponde à sucessão 

temporal dos ciclos para satisfação das necessidades identificadas. Cada ciclo 

corresponde a um determinado período de tempo durante o qual se procurará superar 

entre duas e três dificuldades. A duração dos ciclos é variável e depende da duração da 

formação e da complexidade dos objectivos da formação em cada ciclo, na medida em 

que há que dar algum tempo e respeitar o ritmo de trabalho de cada professor. A 
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operacionalização das etapas ou ciclos de formação “corresponde à determinação das 

etapas de progressão entre o estado de dificuldade actual e as metas finais de superação” 

(Onofre, 1996, p. 111). Nesta fase há que determinar o tipo de experiências de 

formação, os conteúdos e as técnicas de formação mais adequadas. E por fim, a 

avaliação da formação que deverá ter em conta o plano individual de formação e o grau 

de consecução dos objectivos traçados “o processo de controlo da formação passa, não 

só por determinar como recolhe informação sobre a forma como esta vai decorrendo, 

mas também pela determinação da maneira como esses dados irão ser assinalados” 

(Onofre, 1996, p. 115). 

Após a formulação do plano individual de formação passa-se à implementação 

do mesmo tal qual foi planeado – estamos na fase de treino da prática pedagógica e 

recolha de informação. Os tipos de experiências são, fundamentalmente, a prática de 

ensino (micro-ensino ou ensino real) e a observação. Para a prática de ensino, o respeito 

e o cumprimento pelas condições de realização do ensino-aprendizagem é decisivo para 

que este momento de formação possa contribuir para os efeitos esperados. 

Ainda, segundo Onofre (1996, p. 91), para promover a intervenção pedagógica 

dos professores poderemos ter de recorrer ao micro ensino e ao ensino em contexto real. 

Para desenvolver a capacidade de análise/diagnóstico e prescrição da intervenção 

pedagógica salienta a observação e o ensino em pares/formação recíproca. 

Finalmente, a fase de avaliação e controlo da formação “destina-se a 

proporcionar a reflexão e discussão sobre o estado de evolução do formando face aos 

objectivos de cada ciclo de formação, a partir da informação recolhida na fase anterior, 

e deverá culminar com o desenvolvimento de um relatório de evolução, procurando 

definir reformulações ou reforços ao plano individual de formação” (Onofre, 1996, p. 

116). Segundo este autor, o processo em questão deve centrar-se nos resultados da 

observação e da autoscopia e deve realizar-se em momentos de entrevista ou discussão 

em grupo. 

 

2.5.2.  Diagnóstico de necessidades de formação 

 

De acordo com Marcelo (1999), qualquer processo de desenvolvimento 

profissional deve ter três fases: planificação, desenvolvimento e avaliação. O 
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diagnóstico de necessidades deve ser o ponto de partida de um programa de formação e 

deve basear-se nas auto-percepções individuais e ou colectivas acerca das dificuldades e 

problemas a ultrapassar. 

Tejedor (1990, cit. in Marcelo, 1999, p. 199) enumera quatro tipo de 

necessidades:  

- normativas, impostas pela política educativa ou pela investigação; 

- percebidas, referenciadas às auto-percepções individuais em relação a 

dificuldades e problemas identificados; 

- expressas, são aquelas que se reflectem em função da exigência de um 

programa; 

- relativas, que são o resultado da comparação de diferentes situações ou grupos. 

Utilizando a nomenclatura de Hewton (1988, cit. in Marcelo, 1999, p. 200), as 

necessidades em projectos de formação centrada na escola podem ser: 

- necessidades relativas aos alunos - e.g.: necessidades de aprendizagem dos alunos, 

problemas de disciplina, rendimento, motivação; 

- necessidades relativas ao currículo – e.g.: o desenvolvimento de novos planos 

curriculares implica a necessidade de aperfeiçoamento profissional dos professores, 

nomeadamente a adopção de novos estilos de ensino; 

- necessidades dos próprios professores – e.g.: mais relacionadas com a abordagem dos 

professores, como profissionais e como pessoas, do que com o ensino. Prendem-se com 

o desenvolvimento da carreira docente, a satisfação no trabalho, redução de ansiedade; 

- necessidades da escola como organização – e.g.: necessidades da instituição na sua 

globalidade, do currículo, dos alunos, da organização dos professores. 

 Estudos nesta área têm constatado dificuldades dos CFAE  na organização de 

planos de formação a partir do levantamento das necessidades dos professores e das 

escolas. Por um lado, devido aos constrangimentos impostos pelos organismos 

responsáveis pela formação contínua de professores (Barroso & Canário, 1999; Ruela, 

1999).  Por outro lado, a construção da oferta formativa assente na concepção de que os 

“clientes” são os professores individualmente considerados (Barroso & Canário, 1995) 

tem resultado numa oferta sob a forma de “menu” inviabilizando o desenvolvimento 

profissional dos professores e da escola como organização (Ruela, 1999; Roldão, 2000). 
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2.5.3. As estratégias de supervisão 

 

As técnicas de supervisão são instrumentos de trabalho que auxiliam o 

supervisor a alcançar os seus objectivos (Alarcão & Tavares, 1987).  

Onofre (1996, p. 91) enumera um conjunto de estratégias de supervisão 

pedagógica:   

- as técnicas predominantemente informativas/demonstrativas: a prelecção, a 

demonstração e o estudo autónomo; 

- as técnicas sobretudo reflexivas: o painel de discussão, a autoscopia, a 

entrevista/conferência, a análise de casos e a narrativa autobiográfica.  

- as técnicas essencialmente de treino prático: o ensino real, o micro-ensino e o 

ensino entre pares; 

- as técnicas principalmente de registo: o portefólio, o diário e a observação. 

No nosso estudo utilizámos: a entrevista, o painel de discussão, os grupos de 

discussão, a autoscopia, o ensino entre pares, o portefólio, a observação e a análise de 

casos. 

A entrevista é “uma actividade que tem por base a troca de opiniões entre o 

formador e o formando com o objectivo de clarificação do conhecimento, sentimentos, 

valores e comportamentos que caracterizam a atitude e capacidade do formando face ao 

conteúdo da formação, nas diferentes etapas de evolução” (Onofre, 1996, p. 93). 

Pretende desenvolver a capacidade de projecção e avaliação da actividade profissional 

(diagnóstico de dificuldades/capacidades, planeamento de soluções de 

formação/inovação para a resolução de problemas e controlo). 

Para Onofre (1996) o painel de discussão consiste em “formas estruturadas de 

debate e de resolução de situações-problema desenvolvidas em colectivo e entre pares 

(professores com o mesmo estatuto) que possibilitam a análise de assuntos teóricos 

fornecidos na formação; a exposição e discussão de problemas sentidos pelos 

professores na sua práctica quotidiana; e a análise de dados de registo sobre a prática de 

formação” (p. 91). Encontra-se geralmente dividido em dois momentos: uma parte 

inicial, exploratória e destinada à análise dos diferentes pontos de vista dos 

participantes; e a parte final, de balanço, e síntese das principais ideias debatidas de 

forma a encontrar-se uma conclusão ou solução. 
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Entende-se por grupos de discussão (focus groups) um grupo de indivíduos 

seleccionados e reunidos por investigadores para discutirem sobre as suas experiências 

pessoais   (Powell, 1996). Segundo Morgan (1997), a utilização dos grupos de discussão 

adequa-se  quando existe uma lacuna entre  os profissionais e o seu público-alvo, entre 

quem toma as decisões e quem as implementa. Os grupos de discussão permitem a 

compreensão das experiências e das crenças dos participantes. Podem ser usados nas 

fases preliminares ou exploratórias de estudos de investigação, durante o estudo, para 

avaliar um programa particular de actividades, ou no final de um estudo, para avaliar o 

seu impacto ou para se delinearem novos campos para investigação. Eles podem ser 

usados como um método em si mesmo ou como um complemento a outro método, 

particularmente para a triangulação e validação de resultados (Morgan, 1988). 

A autoscopia é uma “forma de auto-análise e reflexão pessoal sobre os 

problemas individuais sentidos e observados ao longo das diferentes experiências de 

formação” (Onofre, 1996, p. 92). Esta actividade reflexiva pode ir desde a clarificação 

do problema de partida até à consciencialização do conteúdo ou do processo de 

formação, passando pela análise e avaliação individual dos dados de registo sobre a 

prática de formação. Esta actividade pode ser utilizada simultaneamente com outras 

experiências formativas, bem como recorrer às novas tecnologias, dado contribuir 

directamente para o desenvolvimento e consolidação das capacidades e potencialidades 

individuais e humanas no âmbito da formação. 

Por ensino entre pares entende-se a observação e avaliação recíproca entre 

formandos, diagnosticando problemas e facultando ajudas (Ribeiro & Onofre, 2009, p. 

1115). A formação recíproca/entre pares promove o coleguismo, o pensamento 

reflexivo, a capacidade de análise e a prescrição didáctica.  

Os portefólios são outra das técnicas utilizadas na formação de professores. 

Constituem, tipicamente, colecções de materiais e os artefactos dos professores, e 

incluem frequentemente indicações sobre: a orientação educacional do professor, 

formas de organização e de gestão do ensino, e materiais curriculares (tais como: 

planificações, avaliações e registos diários e reflexões, artigos, aulas e actividades 

gravadas, fotografias). Como uma ferramenta para a aprendizagem e para a reflexão, os 

portefólios podem contribuir para o que Shulman (1998) referiu como amnésia 

pedagógica - uma doença endémica para quem ensina em todos os níveis. O 
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pedagogical amnesia é caracterizado pela incapacidade de recordar os frutos da 

experiência de ensino e é um sintoma da complexidade multidimensional de ensinar. 

Acontece tão rapidamente como um borrão. Os portefólios ajudam a fazer com que as 

práticas de ensino possam ser examinadas, compartilhadas, e que se aprenda a partir 

delas. Em alguns programas de formação de professores, estes criam portefólios em 

CD-ROMs ou em DVDs, incluindo vídeos curtos do ensino em sala de aula ou dos 

estudantes a trabalharem em conjunto. 

A nossa escolha foi para um portefólio colectivo, que designámos de portefólio 

colectivo de desenvolvimento profissional contínuo em Educação Física. Apresentámo-

lo como uma ferramenta de reflexão e investigação sobre a acção educativa. Para tal, os 

professores deveriam fazer a selecção de materiais significativos para o professor e/ou 

grupo profissional enquanto agentes potenciadores dos recursos educativos disponíveis 

e proceder ao registo sistemático e dinâmico de um percurso profissional orientado para 

o desenvolvimento e a mudança das práticas docentes. Assim, esta ferramenta foi 

considerada na avaliação da formação, na medida em que disponibilizou informação 

sobre o percurso individual e o respectivo contributo para o desenvolvimento 

profissional do grupo em qualquer das suas dimensões. 

A observação consiste na “visualização e registo dos comportamentos, 

actividades e contextos da relação pedagógica” (Ribeiro & Onofre, 2009, p. 1115). Visa 

caracterizar de forma objectiva o comportamento dos intervenientes no processo de 

interacção pedagógica e o contexto em que esta se desenvolve. 

Por fim, outra técnica utilizada foi a análise de casos. Para Shulman (1996) o 

estudo de caso é uma redacção que se propõe estimular os formandos a iniciar o 

trabalho intelectual de casos que representam ferramentas poderosas para a 

aprendizagem profissional.  Para Ribeiro & Onofre (2009, p. 1115), a análise de casos 

consiste na “apreciação de episódios, reais ou simulados ilustradores de situações 

concretas ou de formulações teóricas”. 
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Figura 1 - Desenvolvimento de Portefólios (Adaptado de Johnson, R. et al., 2006) 

 

 

Feita a exposição dos modelos que, apoiados na observação, na supervisão, na 

reflexão e no apoio profissional, tendem a produzir resultados mais efectivos no 

desenvolvimento profissional dos professores, passamos a analisar a literatura de 

referência acerca do impacto dos programas de formação. 
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Capítulo IV – O impacto do desenvolvimento profissional contínuo 

 

No capítulo anterior enfatizámos os modelos de desenvolvimento profissional 

baseados na reflexão, no apoio profissional mútuo, na observação e na supervisão, 

destacando os resultados alcançados pelos programas de desenvolvimento profissional 

implementados. 

Neste capítulo, analisamos a literatura referente à investigação sobre a eficiência 

do DPC, os factores moderadores, os modelos de avaliação do impacto do 

desenvolvimento profissional contínuo. Por fim, apresentamos os resultados dos estudos 

que considerámos mais relevantes, referentes à satisfação dos professores face à 

formação realizada. 
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1. A eficiência do desenvolvimento profissional contínuo 

 

De acordo com Day (2007) julgar a eficiência do DPC é uma tarefa complexa. 

Devem ser tidos em conta os factores moderadores das vidas dos professores e das 

diferentes fases da sua aprendizagem/carreira profissional, bem como, as influências 

mediadoras dos alunos e dos contextos em que trabalham. 

Os processos de formação contínua e ou de desenvolvimento profissional em 

que os professores se envolvem devem ter cada vez mais atenção ao impacto que estes 

têm na sua intervenção pedagógica: “Não haverá provavelmente nada dentro de uma 

escola que tenha mais impacto nos alunos em termos de desenvolvimento de destrezas, 

da sua auto-confiança ou do seu comportamento na sala de aula do que o crescimento 

pessoal e profissional dos seus professores” (Barth, 1996 cit. in Day, 2004, p. 186). 

Segundo Day (1999) a eficiência pode ser interpretada centrando-se em três 

áreas: o “professor”, o “aluno” e a “escola”. Relativamente ao “professor” esta pode 

estar, por e.g., relacionada com a eficiência julgada pelos outros, com a eficiência 

percebida pelos próprios professores em relação à comunidade, ao entendimento de 

novos assuntos e dos contextos sociais e económicos em que se inserem. No que 

respeita ao “aluno”, a eficiência pode intuir-se a partir da capacidade do professor de 

gerir e influenciar, por e.g., a motivação, as atitudes e a capacidade de auto-reflexão dos 

alunos de forma a viabilizar um leque mais vasto de oportunidades de aprendizagens. 

Em relação à “escola”, a gestão partilhada, a inclusão e as relações com a comunidade 

são alguns indicadores dessa eficiência.  

Para Day (2007), independentemente de qual destas orientações é mais 

valorizada, o DPC tem de estar no centro do planeamento de melhoramento da escola. 

Na mesma linha, Joyce & Showers (1988, cit. in Marcelo, 1999, 219) 

apresentam um modelo com as principais variáveis nos sistemas de desenvolvimento 

dos professores, a saber: os professores (e.g. conhecimentos, competências, níveis 

conceptuais); as escolas (e.g. liderança, clima, relações com a comunidade); os 

programas (metas, processos de treino, conteúdos e realização); e os alunos (resultados). 

O esquema que a seguir apresentamos ilustra bem as áreas a ter em conta na 

avaliação de programas de DPC (Marcelo, 1996). 
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Figura 2 – “Investigación evaluativa de las experiencias de innovación educativa (Marcelo, 1996)” 

 

Para Edwards & Nicoll (2006) o desenvolvimento profissional em educação 

exige “the desire to enhance student learning experiences”; “the need to reconceptualise 

learning and teaching in the context of increasing and widening participation; 

“curriculum change”; “the changing nature of work within contexts of globalizing 

practices and the increasing use of information and communications technologies”; “the 

importance of institutional flexibility in the search for increased efficiency and 

effectiveness”. 

 A eficiência do DPC deve quantificar os efeitos produzidos ao nível da escola, 

dos professores e dos alunos. Contudo, a melhoria das aprendizagens dos alunos deve 

representar o objectivo fulcral dos programas de DPC. 
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Para Day (2007, p. 3) “a eficiência dos professores não é simples consequência 

da idade e da experiência”. De acordo com este autor, os resultados das últimas 
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alunos em cada fase da sua vida profissional. As fases da vida profissional dos 

professores são influências moderadoras centrais na sua eficiência. O autor identificou 

seis fases da vida profissional que estão mais relacionadas com a experiência do que 

com a idade ou com as responsabilidades. Dentro de cada fase a maioria dos professores 

identificou uma eficiência crescente apesar de em cada uma delas os desafios e 

preocupações serem distintos: 

 0-3 anos – Envolvimento: apoio e desafio. O enfoque era um sentimento crescente de eficácia 

 na sala de aula. Esta era uma fase de grande envolvimento. Um factor crucial numa negociação 

 bem-sucedida deste período era o apoio dos líderes da escola/departamento. O mau 

 comportamento dos alunos era visto como tendo um impacto negativo. Os professores nesta fase 

 da sua vida profissional tinham um sentimento crescente (60%) ou decrescente (40%) de 

 eficácia. 

 4-7 anos – Identidade e eficácia na sala de aula. A característica chave era o aumento da 

 confiança na capacidade de ser um professor eficiente. Setenta e oito por cento dos professores 

 nesta fase tinha adquirido responsabilidades adicionais que fortificavam ainda mais as suas 

 identidades emergentes. A gestão de grandes cargas de trabalho tinha um impacto negativo em 

 alguns professores. Os professores que se encontravam nesta fase da sua vida profissional 

 estavam agrupados como: a) mantendo um forte sentimento de identidade, auto-eficácia e 

 eficiência (49%); b) mantendo a identidade, a eficácia e a eficiência (31%); ou c) identidade, 

 eficácia e eficiência em risco (20%). 

 8-15 anos – Gerir mudanças no papel desempenhado e na identidade: tensões e transições 

 crescentes. Esta fase era vista como um marco no desenvolvimento profissional dos professores. 

 Oitenta por cento tinha postos de responsabilidade e para muitos deles havia decisões a tomar 

 em relação à sua progressão na carreira. Dos professores nesta fase da sua vida profissional 

 considerava-se que 76% mostrava um envolvimento constante e 24% mostrava 

 distanciamento/falta de motivação. 

 16-23 anos – Tensões no trabalho: desafios em relação à motivação e ao envolvimento.  Além de 

 terem de gerir grandes cargas de trabalho, muitos enfrentam exigências adicionais  fora da 

 escola, tornando o equilíbrio no trabalho, uma das preocupações principais. A luta pelo 

 equilíbrio foi muitas vezes descrita como tendo um impacto negativo. O risco deste estádio era 

 um sentimento de estagnação da carreira associado à falta de apoio na escola e às percepções 

 negativas em relação ao comportamento dos alunos. Os três subgrupos de professores nesta fase 

 da sua vida profissional eram: a) progressão na carreira e bons resultados conducentes a uma 

 motivação/envolvimento crescentes (52%); b) motivação, envolvimento e eficiência contínuos 

 (34%); ou c) grande carga de trabalho/tensões competitivas/estagnação da carreira 

 conducentes a motivação, envolvimento e eficiência decrescentes (14%). 
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 24-30 anos – Desafios à continuação da motivação. Manter a motivação face a políticas e 

 iniciativas externas, vistas negativamente, e o aumento do mau comportamento dos alunos era o 

 principal conflito para os professores desta fase. Enquanto 60% dos professores primários desta 

 fase eram considerados fortemente motivados, mais de metade dos professores do secundário 

 eram avaliados como estando a perder a motivação. Os professores desta fase foram 

 categorizados como tendo um forte sentimento de motivação e envolvimento (54%) ou como 

 persistindo mas perdendo a motivação (46%). 

 31+ anos – Motivação contínua ou em declínio, lidar com a mudança, procurar a reforma. 

 Para a maioria dos professores esta era uma fase de grande envolvimento. Do pequeno grupo 

 de professores nesta fase (22), quase dois terços eram avaliados como estando altamente 

 motivados e envolvidos. Os relacionamentos positivos entre professor e o aluno e o progresso do 

 aluno eram a sua base. A política governamental, os problemas de saúde e o comportamento dos 

 alunos eram frequentemente interpretados como sendo os factores mais negativos para este 

 grupo. Os professores que se encontravam nesta fase eram vistos como mantendo o 

 envolvimento (64%) ou ‘cansados e encurralados’ (36%) . (Day, 2007, pp. 32-33) 

Day (2007, p. 34) refere ainda que em todas as fases os professores associaram a 

necessidade do DPC à construção das suas capacidades emocionais, de saúde e 

intelectuais em resposta aos diferentes cenários das suas vidas profissionais. Os 

professores nas fases “0-3” e “31+” interessaram-se em primeiro lugar por um DPC que 

se centrasse no conhecimento de sala de aula. Na fase “4-7” o desenvolvimento pessoal 

tornou-se o mais frequente. Os professores na faixa “8-30” apontaram para uma 

proporção crescente de actividades baseadas na eficiência do desempenho do papel de 

professor, embora o desenvolvimento pessoal continuasse a assumir uma posição de 

relevo.  

Os professores das escolas mais desfavorecidas valorizaram o DPC relacionado 

com o conhecimento de sala de aula e o DPC que dissesse respeito às suas necessidades 

profissionais e sócio-emocionais. A aprendizagem colaborativa com colegas dentro da 

escola ou de outras escolas foi avaliada como uma forma extremamente importante de 

DPC.  

Para o autor supracitado “o problema em relação à avaliação da eficiência não é 

apenas ser difícil estabelecer relações de causa e efeito, mas também o facto de o DPC 

servir três propósitos chave que se encontram interrelacionados e não podem ser 

facilmente separados: i) o desenvolvimento do sistema (política, escola); ii) o individuo 

(professor); e, através deste, iii) o aluno. Deste modo, as definições de eficiência dirão 
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respeito ao modo como as necessidades de cada um destes se cruzam” Day (2007, p. 

34). 

Day & Sachs (2004, p. 3) enfatizam que os objectivos, o programa e o processo 

do DPC deverão ter em conta um conjunto de factores para que este produza resultados 

efectivos, nomeadamente as suas biografias, as suas preferências e o contexto de 

trabalho. 

Para melhor compreender e analisar as preferências, os processos de 

aprendizagem dos professores e os contextos em que ocorrem, apresentamos os 

resultados de um estudo internacional apresentado por Flores & Veiga Simão (2009) 

que teve como principal objectivo analisar e compreender as oportunidades de 

aprendizagem e de desenvolvimento profissional de 763 professores no seu local de 

trabalho em Portugal, na Finlândia, e na Sérvia e Montenegro. Neste estudo os autores 

procuraram compreender as variáveis e os processos que influenciam os professores e 

as suas realidades profissionais, no sentido de analisar e compreender as oportunidades 

de aprendizagem no local de trabalho e suas implicações no desenvolvimento 

profissional.  

Seguidamente, apresentamos os resultados encontrados neste estudo 

relativamente a: orientação profissional dos professores, oportunidades de 

aprendizagem no local de trabalho, motivações para a formação contínua e 

desenvolvimento profissional, oportunidades e constrangimentos ao desenvolvimento 

profissional e lideranças escolares. 

Embora a orientação profissional dos professores seja tradicionalmente 

individualista, estudos recentes sobre a profissão docente têm enfatizado uma lógica 

colectiva (Little, 1990). No estudo de Flores et al. (2009, pp. 126), a orientação 

colectiva (M=3,49) sobressaiu mas em termos de relações profissionais e de confiança, 

propícias ao trabalho docente, os professores portugueses foram os que registaram 

percentagens mais baixas quando se reportavam às suas comunidades (M=3,54). 

As práticas profissionais encerravam dois aspectos: os professores desenvolviam 

as suas práticas individualmente, mas estas também tinham uma dimensão social 

situando-se ao nível da comunidade. Os professores foram questionados sobre se se 

sentiam parte de uma comunidade de prática e a análise de conteúdo das suas respostas 

evidenciou alguma dúvida e cepticismo em pertencer a uma comunidade de prática, 
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tendo a maioria conseguido identificar alguns dos elementos da sua comunidade, e 

manifestaram convicções firmes de pertença a uma comunidade de prática. Em relação 

a este sentimento de pertença à comunidade, os professores referiram como aspecto 

positivo a assumpção de certas práticas visíveis mesmo ao nível da sala de professores, 

e como aspecto negativo o facto de as comunidades de prática poderem constituir uma 

espécie de “gaiola de ferro”, pois promovem “coisas”, mas também evitam que outras 

aconteçam, designadamente aquelas que são contra as normas da comunidade. 

Relativamente às oportunidades de aprendizagem no local de trabalho, os 

autores distinguiram as oportunidades individuais para aprender enquanto base para 

desenvolver e questionar o conteúdo do trabalho, e as oportunidades de aprendizagem 

colectivas que se articulam com a existência de uma comunidade que valoriza a 

aprendizagem e está disposta a desenvolver-se e a mudar a par de alterações no seu 

trabalho. As oportunidades para a aprendizagem individual (M=3,78) foram mais altas 

do que a aprendizagem em comunidade (M=3,62). As diferenças verificadas entre os 

países em estudo indicaram que as oportunidades individuais eram menos notórias em 

Portugal. 

Para a maioria dos professores entrevistados, as experiências de aprendizagem 

mais significativas tiveram lugar no início da carreira e relacionavam-se com a prática, a 

motivação e o relacionamento com os alunos. A interacção com os pais e outros 

professores foram citadas como experiências de aprendizagem noutras fases da carreira. 

Alguns participantes referiram ainda como experiências decisivas de aprendizagem: o 

facto de descobrirem que os professores tinham ainda coisas para aprender, e a relação 

com experiências de maternidade ou paternidade. 

Os autores usaram a sistematização de Salo (1996) quando se referem aos 

momentos em que aprendem a partir dos outros tendo salientado: o conhecimento do 

conteúdo, os métodos de ensino, as destrezas de cooperação e a calendarização. Na 

aprendizagem com os outros valorizaram aspectos como: planificação do ensino, novos 

métodos de ensino, novas formas de pensar a escola e o ensino, e, ainda, o que é o 

ensino. Para a aprendizagem no grupo (com os outros) realçaram o facto de existir uma 

visão partilhada sobre o ensino e a educação. Quando questionados sobre se os 

professores teriam essa visão responderam: uns afirmaram que não há uma visão 

comum ou que apenas alguns professores têm algo comum sobre a escola e o ensino; 
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outros sugeriram a existência de um clima de motivação na escola e de discussão de 

valores para a escola; e outros ainda manifestaram uma visão partilhada com questões 

práticas e limitadas. Registaram-se muito poucos casos em que os professores 

exprimiam ideias e experiências numa lógica da aprendizagem para a comunidade 

enquanto objecto da sua aprendizagem. Na generalidade, os professores revelaram que 

não estavam habituados a pensar na escola como uma organização que aprende (Senge, 

2007). 

No que diz respeito às motivações para a formação contínua e desenvolvimento 

profissional, os autores distinguiram quatro tipos de motivações: relacionadas com a 

implementação de políticas nacionais e/ou locais (políticas); associadas à expansão de 

perspectivas ligadas a uma maior eficácia no ensino (pedagógicas); para a resolução de 

questões ou exigências relacionadas com o próprio ensino (práticas); associadas ao seu 

próprio desenvolvimento (emancipatórias). Na generalidade, os motivos emancipatórios 

e práticos foram mais enfatizados do que os pedagógicos e os políticos. Para os 

professores portugueses foram as perspectivas pedagógicas que revelaram maior 

motivação para participar em acções de formação contínua, apesar dos entrevistados se 

terem revelado decepcionados e desapontados com “a inadequação da formação em 

relação aos seus interesses e necessidades, a falta de profissionalismo, a desarticulação 

com a prática, a natureza obrigatória, a falta de flexibilidade e de diversidade” (Flores et 

al., 2009, p. 133). 

Globalmente, os autores agruparam as motivações para a formação contínua dos 

professores envolvidos em externas e internas. As externas estavam relacionadas com as 

expectativas da sociedade, as necessidades do sistema educativo e as expectativas 

respeitantes às funções dos professores. As internas relacionavam-se com o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos professores, com o apoio para a mudança 

das práticas e com o sentimento de valorização da prática docente. A importância das 

acções de formação contínua ficou um pouco esbatida devido à sua obrigatoriedade para 

efeitos de progressão na carreira, à falta de tempo, à falta de actividades de formação 

relevantes e ao facto desta nem sempre ir ao encontro das necessidades e expectativas 

dos docentes, em parte devido à repetição e redundância dos conteúdos das acções de 

formação. Contudo, alguns professores demonstraram motivação intrínseca para a 

aprendizagem e para a formação contínua. 
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Em relação às oportunidades e constrangimentos ao desenvolvimento 

profissional, os autores consideraram quatro categorias: as motivações para participar 

em oportunidades de desenvolvimento profissional, a diversidade de oportunidades 

oferecidas, a perspectiva temporal e o enfoque nas actividades de desenvolvimento 

profissional. Na generalidade, os professores estavam motivados para o seu 

desenvolvimento profissional sendo que as oportunidades para tal foram consideradas 

melhores pelos professores portugueses. Também estavam mais receptivos às 

oportunidades de aprendizagem de desenvolvimento profissional de longa duração, 

apesar de em Portugal as actividades de curta duração serem as mais frequentes. Nas 

entrevistas posteriores os professores evidenciaram três ideias centrais: de 

desenvolvimento, de evolução e de actividade pontual. As de desenvolvimento estavam 

associadas à natureza pessoal e social, à construção de conhecimentos e às práticas 

docentes; as de evolução estavam mais relacionadas com a noção de carreira, de 

actualização permanente e de adequação à mudança; e as de actividade pontual, mais 

associadas à aquisição e transmissão de conhecimentos e à experiência. 

Os autores quiseram conhecer os factores que para os professores entrevistados 

podem potenciar ou inibir o desenvolvimento profissional. De um modo geral, como 

factores externos sobressaíram: “a cultura da escola e, nomeadamente, a colaboração 

entre os colegas, a visão partilhada sobre o sentido do seu trabalho, as oportunidades 

para aprender no local de trabalho, o grau de autonomia, a tomada de decisão partilhada 

e a liderança forte são factores que os professores consideram elementos centrais na 

promoção do seu desenvolvimento profissional” (Flores et al., 2009, p. 137). Por outro 

lado, a motivação intrínseca, as necessidades pessoais, o relacionamento inter-pessoal e 

a progressão na carreira foram mencionados como factores pessoais importantes para o 

seu desenvolvimento profissional. 

Os professores identificaram também alguns factores que impedem a frequência 

de acções de formação e que limitam o seu desenvolvimento profissional: sociais, 

ligados ao sistema educativo, relacionados com a organização escolar e pessoais. 

Socialmente, referenciaram a crise económica e a desvalorização da profissão; 

associados ao sistema educativo, estavam as reformas sucessivas, a instabilidade 

profissional, o excesso de burocracia, as condições de trabalho e a ausência de inovação 

e de iniciativas; relacionadas com a escola, mencionaram a ausência de liderança, as 
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condições de trabalho, a sobrecarga, a escassez de recursos e dificuldades associadas ao 

trabalho em equipa; e ao nível pessoal, identificaram a falta de profissionalismo, a 

desmotivação, a dificuldade de encontrar um equilíbrio entre a vida profissional e 

pessoal, a falta de competências para trabalhar em equipa e a falta de comprometimento. 

Neste estudo, ressaltaram tês aspectos ligados ao desenvolvimento profissional 

dos professores participantes: a regularidade (tempo em que ocorre), a necessidade de 

desenvolvimento profissional e o impacto na melhoria da escola. A maioria dos 

professores avaliou positivamente as oportunidades de desenvolvimento profissional, 

considerando que tinham momentos regulares para o efeito apesar da fragilidade entre a 

formação contínua, as suas necessidades de desenvolvimento profissional e as 

necessidades da escola. As oportunidades regulares para o desenvolvimento profissional 

serviram, essencialmente para colmatar os objectivos próprios de cada professor. 

Os aspectos positivos associados às oportunidades de formação contínua e de 

desenvolvimento profissional apontados pelos professores deste estudo focaram-se 

essencialmente na articulação entre teoria-prática, a discussão e a partilha e a 

diversidade existente. 

Os aspectos negativos para as fracas oportunidades de desenvolvimento 

profissional estavam associados aos professores recém-chegados a uma determinada 

escola e à falta de articulação entre necessidades e actividades de formação contínua. 

Os docentes chegaram mesmo a apresentar algumas propostas de mudança, 

designadamente: em aspectos organizacionais (necessidade de lideranças fortes, de 

impulsionar projectos ao nível da escola, de fomentar grupos de reflexão na escola, e de 

promover a constituição de equipas de trabalho); na política formativa adequada à 

realidade (alteração dos horários das acções de formação para pós-laboral ou das 

formações para período de férias, formação em contexto, adequação da formação à 

realidade escolar, existência de um plano para o desenvolvimento profissional ao nível 

do agrupamento); na concepção do papel do professor (visão do professor como 

aprendente ao longo da vida e visão do professor como um profissional e um prático 

reflexivo); na existência de oportunidades relevantes (valorização/estabelecimento de 

parcerias, etc.). 

Os professores foram ainda questionados acerca de como definiam uma 

comunidade que promovia o desenvolvimento profissional. Ressaltaram as seguintes 
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características: “abertura, discussão, apoio, encorajamento do desenvolvimento 

profissional, e do desenvolvimento pessoal, clima orientado para o desenvolvimento, 

vontade de renovar as práticas” (Flores et al., 2009, p. 142). Esta descrição vem 

contrariar a existência de uma cultura individualista “uma comunidade fechada onde 

cada um só olha para si próprio e não faz a troca, a entreajuda, é uma comunidade 

educativa problemática” (testemunho de um participante de Portugal cit. in Flores et al., 

2009, p. 143). 

A propósito das lideranças escolares Flores et al. (2009) distinguiram três 

aspectos que uma liderança participativa evidencia: eficácia, encorajamento e 

participação na tomada de decisão. Na generalidade, os professores referiram que 

podiam participar nas tomadas de decisão, descrevem os directores das escolas como 

sendo encorajadores, tendo a eficácia apresentado um valor ligeiramente mais baixo.  

Também a este nível os professores indicaram um conjunto de mudanças 

necessárias. Ao nível da eficácia sugeriram a necessidade de elaborar um plano de 

forma colegial (em colaboração), a necessidade de ajustar a política da escola à 

realidade, a aposta no desempenho de cargos/órgãos de gestão pelos professores, e a 

necessidade de dispositivos de avaliação. No encorajamento, evidenciaram a aposta nas 

parcerias, a necessidade de alterar mentalidades, a partilha de êxitos e fracassos, e a 

promoção de espaços que fomentem a comunicação. Por fim, na tomada de decisão, 

reforçaram o envolvimento de todos os membros, as oportunidades de colocar em 

prática as decisões e a aposta em situações grupais de comunicação sobre a tomada de 

decisão. 

Os autores afirmaram que “o discurso dos professores é atravessado por 

sentimentos umas vezes de fracasso, pois sentem-se impotentes perante factores 

externos acompanhados de relatos de falta de apoio, pela pouca intervenção por parte da 

escola e pela escassez de oportunidades, e outras vezes de confiança por acreditarem na 

eficácia das estruturas e ainda de esperança pois acreditam na possibilidade de 

mudança” (Flores et al., 2009, p. 144). 

As lideranças ganham cada vez mais importância para a qualidade do trabalho e 

da aprendizagem dos professores: “uma liderança informativa, de apoio e encorajadora 

é vista como um factor decisivo na formação profissional dos professores e na 

construção de um sentido de comunidade com implicações na aprendizagem e 
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desenvolvimento profissional, na realização profissional, no sentido de auto-eficácia e 

no comprometimento no ensino” (Flores et al., 2009, p. 144). 

Por um lado, “a existência de lideranças que encorajam contribui para a 

aprendizagem individual e da comunidade, o que corrobora investigações que têm 

enfatizado a importância de lideranças eficazes para a criação e manutenção de 

comunidades de aprendizagem” (Flores et al., 2009, p. 146). 

Por outro, “a investigação tem vindo a evidenciar que o crescimento profissional 

aumenta quando a aprendizagem é assumida como um trabalho colectivo, com 

interacções contínuas entre os professores, onde estes têm oportunidade de partilhar e 

reflectir sobre as suas práticas de sucesso/insucesso” (Flores et al., 2009, p. 146). 

Segundo Day (2007), oitenta por cento dos professores em todas as fases da vida 

profissional, em todos os cenários ou contextos e fases escolares achavam que a 

qualidade da liderança na escola e a nível departamental, assim como as relações com 

os colegas eram factores principais que influenciavam, positiva ou negativamente, o seu 

envolvimento e a sua motivação em relação à sua permanência na escola ou ao 

abandono da mesma. Cerca de 74% destes (N=262) experienciaram relações positivas 

com os líderes da escola e 87% (N=276) experienciaram relações positivas com colegas. 

Ambos eram interpretados como sendo factores que contribuíam para a sua capacidade 

de manter o envolvimento e a sua eficiência. 

 

 

3. Modelos de avaliação do desenvolvimento profissional 

 

Como vimos anteriormente a literatura nacional e internacional evidencia que o 

desenvolvimento profissional é uma componente essencial para o desenvolvimento das 

escolas e dos professores. 

A avaliação do desenvolvimento profissional está estritamente relacionada com 

a avaliação dos professores. A este propósito, Stufflebeam (2000) refere que uma 

avaliação é uma investigação sistemática do mérito e/ou do valor de um programa. 

Operacionalmente, a avaliação envolve todo o processo de definir, recolher, divulgar, e 

aplicar as informações descritivas e de avaliação sobre o mérito e valor de determinado 
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programa ou modelo de forma a orientar a tomada de decisão, a apoiar, a divulgação das 

práticas eficazes, e a aumentar a compreensão dos fenómenos envolvidos. 

Apesar da importância do desenvolvimento profissional contínuo ser bem 

conhecida, a avaliação do seu impacto raramente é feito de forma sistemática e focada. 

A investigação americana mostra que a avaliação das práticas de DPC têm-se resumido 

a:  

1. Most ‘evaluation’ consists merely of summarizing the activities undertaken as part of the 

professional development program: what courses were attended, how many credits accrued, etc. 

This clearly gives no indication of the effectiveness of the activities undertaken, making this 

form of data-collection inadequate as a means of examining the effects of CPD. 

2. Where some evaluation does exist, this usually takes the form of participant satisfaction 

questionnaires. Obviously, these allow one to gauge whether participants consider the event to 

have been enjoyable and successful, but this method does not engage with issues such as gains in 

knowledge, or changes in practice expected from professional development, and certainly does 

not evaluate whether there have been associated changes in student outcomes. 

3. Evaluations are also typically brief, one-off events, often undertaken post hoc. As most 

meaningful change will tend to be long-term, and many professional development activities will 

take place over a longer period of time, evaluation efforts need to reflect this and likewise take 

place over time. Evaluation will also need to be built in to run alongside professional 

development activities. (Guskey, 2000, p. 8) 

Aos mesmos resultados chegaram Edmonds & Lee (2002) na Inglaterra. Na maioria 

dos casos a avaliação do DPC consiste no feedback dos professores através de perguntas 

feitas sobre os conteúdos e se o curso atingiu os seus objectivos. Raramente as questões 

assentam no impacto que a formação teve no processo de ensino-aprendizagem. O 

acompanhamento é pouco usual e os efeitos sobre o ensino e aprendizagem dificilmente 

são estudados, e a monitorização a longo-prazo do seu impacto, normalmente não 

existe. Os professores concordam que o DPC melhora o ensino e a aprendizagem, mas 

são incapazes de provar a solidez do seu impacto. 

Num outro estudo, Scott-Little et al. (2002) concluíram que não há garantia de 

qualidade na avaliação dos programas “after-school” nos EUA. Existem muitos 

problemas de confiança e validade. A implementação apenas é inteiramente estudada 

numa minoria de estudos, e quando ocorre somente uma pequena parte recorre a 

métodos de observação directa. 
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Num estudo empírico sobre avaliação do desenvolvimento profissional contínuo 

realizado por Muijs & Lindsay (2008, p. 195) os resultados sugerem “a reasonable fit 

with the model, with participant satisfaction being the most commonly evaluated 

outcome while participants’ use of new skills and student outcomes were the least likely 

to be evaluated, together with value for Money according to teachers only”. 

Existem vários modelos para a avaliação do desenvolvimento profissional. O 

modelo countenance de Stake (1967, 2009) e o modelo CIPP (Context Input Process 

Product) do Stufflebeam (1983, 1995, 2000) são os mais conhecidos.  

O modelo do Stake distingue duas formas de promover a avaliação: “description” e 

“judgement” ambas utilizadas para organizar a avaliação e analisar os dados. Em ambas 

as situações, os avaliadores precisam distinguir três elementos, a saber: 

- os “antecedents”: conhecer os antecedentes e caracterizar a situação antes e até ao 

início do programa; 

- as “transactions”: caracterizar o que ocorre durante o programa; e 

- os “outcomes”: os efeitos do programa. 

Os dados recolhidos em cada nível são analisados observando a congruência e a 

contingência, ou seja, perceber se os objectivos foram atingidos e conhecer qual a causa 

e o efeito relacionado, respectivamente. 

O modelo CIPP apresentado por Stufflebeam foca-se em quatro elementos:  

- o “context”: refere-se à identificação de problemas, necessidades e oportunidades que 

podem guiar a planificação do programa;  

- o “input”: diz respeito à identificação dos recursos para avaliar o programa e ainda 

para a avaliação de estratégias alternativas para alcançar os objectivos do programa;  

- o “process”: foca-se na implementação do programa; e  

- o “product”: foca os efeitos do programa.  

Ryan & Crowell (1982) e Guskey (2000) falam-nos de um modelo específico 

para avaliar o desenvolvimento profissional nas escolas distinguindo uma hierarquia de 

níveis de impacto com cinco níveis. Para além de conhecer a satisfação dos professores 

com a formação, a avaliação do desenvolvimento profissional deve incluir também: a 

aprendizagem dos professores, o suporte organizacional, as mudanças no 

comportamento dos professores e os efeitos na aprendizagem dos alunos. 
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Nível 1: As reacções dos participantes – é a mais comum e frequente forma de 

avaliação. Porém, avaliar apenas com base nas reacções dos participantes é altamente 

subjectivo. A este nível, pode perguntar-se se os participantes gostaram do evento e se 

foi útil, se foi ao encontro das necessidades, se a informação foi bem apresentada ou 

organizada. Podem fazer-se três tipos de questões: questões de conteúdo (por exemplo: 

será que eles gostaram? os objectivos traçados foram relevantes? os materiais 

escolhidos eram apropriados àquele nível); questões de processo (por exemplo: a sessão 

foi bem preparada? o seu tempo foi bem gasto? os materiais utilizados foram 

adequados? os formadores eram bons?); e perguntas de contexto (por exemplo: a sala 

tinha o tamanho e a temperatura adequados?). 

Nível 2: A aprendizagem dos participantes com o DPC (Será que os participantes 

adquiriram os conhecimentos e competências definidas? – Para Guskey existem vários 

tipos de aprendizagem que podem resultar do DPC: cognitiva; afectiva ou 

comportamental.  

Nível 3: Apoio organizacional e mudança (Os problemas foram resolvidos de forma 

rápida e eficiente? Os recursos disponibilizados foram suficientes? O sucesso foi 

reconhecido e compartilhado? Qual foi o impacto na organização?) – este terceiro nível 

da avaliação compreende o suporte organizacional e a mudança. Os efeitos dos 

programas de DPC serão mais efectivos se houver suporte organizacional. As 

actividades do DPC modificarão os comportamentos e as práticas de ensino se existir 

um bom ajuste entre os valores pessoais, profissionais e as abordagens de 

desenvolvimento profissional da organização (Knight, 2002 cit. in Guskey, 2000). A 

mudança das organizações pode ser também um objectivo prioritário dos programas de 

DPC. Porém, o nível dos resultados organizacionais e o apoio são partes importantes na 

avaliação do DPC desde que tenham, por um lado, um acréscimo da motivação e a 

sustentabilidade da mudança, por outro (Guskey, 2000). 

Nível 4: Os participantes utilizam os novos conhecimentos e habilidades (Será que os 

participantes estão efectivamente a aplicar os novos conhecimentos e habilidades?) – 

quando os programas de DPC estão direccionados para a mudança das práticas é 

importante verificar em que medida os novos conhecimentos e habilidades adquiridos 

estão a ser utilizados. Para a avaliação deste nível é necessário dar algum tempo aos 

participantes para assimilarem o novo método ou habilidade (Guskey, 2000). Há que ter 
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em conta também o nível em que se encontra cada participante e que nem todos os 

participantes irão chegar a todos os níveis (e.g., “non-use, novice use, expert use”). 

Nível 5: Resultados da aprendizagem dos alunos (Qual foi o impacto sobre os alunos? 

Será que afectou o desempenho dos alunos? Será que influenciou o bem-estar físico ou 

emocional dos alunos? Os alunos estão mais confiantes? A assiduidade dos alunos 

melhorou?) – este nível corresponde ao impacto do DPC na aprendizagem dos alunos. 

Este pode ser definido e quantificado numa série de maneiras: resultados cognitivos e 

não cognitivos. Ambos requerem diferentes métodos para determinar os efeitos do 

programa (Guskey, 2000).  

O uso da teoria da mudança e da teoria da acção para ajudar a responder às 

questões sobre como desenvolver e avaliar o desenvolvimento profissional do pessoal: 

 

Promote Provide Produce Assess Achieve 

-After school as an 

important learning 

arena 

-recognition that 

professional 

development can 

build the skills of 

after school 

educators 

-belief in the need to 

professionalize the 

after school field 

-Professional 

development for 

after school 

program frontline 

staff, supervisors, 

and directors 

-Professional 

development for 

program design 

and ‘field-wide’ 

trainers 
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professional 
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after school 

education practices 
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change in practice 
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after school 

program 
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practices 
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after school 

program staff 

development 

practices 

-High-quality 

after school 

program content 

and practices 

- High-quality 
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service staff 
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Figura 3- “Theory of action (Foundations, Inc., in Harvard, 2005)” 

 

Guskey (2002) afirma que é necessário rever os nossos conhecimentos de como 

e porque mudam os professores; e melhor que tentar mudar a atitude e opinião dos 

professores a fim de persuadi-los a mudar a sua prática, é fundamental reconhecer que a 

mudança significativa ocorre primeiramente nas atitudes e na opinião dos professores e 

em seguida se as mudanças melhoram os resultados da aprendizagem dos estudantes.  

De acordo com Marcelo (1998) a avaliação das actividades de DPC devem 

contemplar tanto os processos que envolvem, quanto os resultados que atingem. Num 

primeiro patamar colocou os diferentes modelos de desenvolvimento profissional: 

autónomo, baseado na reflexão, inovação e formação centrada na escola, pesquisa e 

cursos de formação. Enuncia uma série de variáveis a considerar em relação a esses 
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modelos, nomeadamente, os objectivos, conteúdos e ambientes. Por fim, a avaliação da 

formação deve procurar conhecer os efeitos produzidos nos professores, no seu ensino, 

na escola e nos alunos. 

Modelos de Desenvolvimento Profissional 
Cursos de formação 

Autónomo 
Baseado na reflexão 

Apoio profissional e supervisão 
Desenvolvimento curricular e formação em centros 

 

Programas de desenvolvimento profissional 
Objectivos e metas 

Conteúdos 
Processos de formação: estratégias e componentes 

Participantes: formadores 
Condições de desenvolvimento 

Ambiente 
Recursos e materiais 

 

 Efeitos em 
(a curto e médio prazo) 

 

 

Os professores como sujeitos: 
 

- conhecimentos; 
- destrezas, habilidades; 

- preocupações; 
- níveis de desenvolvimento 

reflexivo; 
- concepções, teorias implícitas; 

- implicação profissional 

 

A classe: 
 

- estrutura social: clima 
relacional, comunicação, 

actividades; 
- estrutura académica: 

tarefas; 
- estrutura docente: 
métodos, estratégias 

 

A escola: 
- gestão escolar; 
- clima escolar; 

- liderança; 
-cultura escolar; 
- coordenação; 

- implicação, comunidade; 
- metas compartilhadas; 

- participação; 
- tomada de decisões; 

- micropolítica. 

 

Os alunos:  
- resultados cognitivos: fatos, conceitos, destrezas de 

pensamento, hábitos de estudo; 
- resultados sociais: destrezas relacionais, comunicação; 

- resultados pessoais: auto-conceito, satisfação, integração 

 

Figura 4 -Modelo de avaliação do DPC (Marcelo, 1998) 
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3.1. A satisfação dos professores com a formação 

 

Em Portugal, a satisfação com a formação não tem sido muito estudada. Cardoso 

(2000) concluiu que são positivas as percepções dos professores acerca das acções de 

formação integradas no actual modelo de formação contínua. Os professores têm 

frequentado com regularidade acções de formação, pois sentem necessidade de 

formação contínua para desempenhar a sua actividade profissional (e muita necessidade 

de formação na área das Novas Tecnologias Educativas). Os docentes, apesar de 

estarem satisfeitos com a sequência de acções de formação contínua (satisfação muito 

positiva face ao trabalho do formador e à planificação da acção de formação), sentem-se 

porém, no geral, descontentes com o modo como se tem caracterizado a oferta dessas 

acções (raramente os professores participam na elaboração do Plano de Formação da 

Escola e do Centro de Formação, ou raramente são consultados sobre o tipo de 

formação de que necessitam para a escola, ou para o Centro de Formação).  

Num estudo que desenvolvemos (Branco, 2004) pudemos constatar que a 

maioria dos professores de Educação Física encontrava-se satisfeita com a oferta de 

formação dos CFAE da Península de Setúbal. A satisfação com a formação provinha da 

obtenção de unidades de crédito para progredir na carreira, dos temas ajustados às 

matérias passíveis de leccionar nas escolas e do contributo para a melhoria da sua 

prática lectiva. 

No seu estudo sobre a relação entre a formação contínua, a satisfação 

profissional e as práticas educativas, Terroso (2006) concluiu que a frustração 

profissional é o principal motivo de insatisfação, enquanto que o sentimento de ser útil 

aos alunos e o de que o seu trabalho produz efeitos satisfatórios se apresentam como os 

primeiros motivos de satisfação. A formação contínua foi encarada mais como uma 

obrigação legal do que como um veículo promotor de novas competências, e que esta 

não correspondeu às suas necessidades e interesses, mas apenas às suas expectativas. 

Assim, a formação foi um mero instrumento de progressão na carreira. Relativamente, 

aos moldes em que as acções de formação contínua decorreram, a autora não conseguiu 

obter qualquer indício entre satisfação docente e formação contínua. 

Como relatam Estrela & Estrela (2001), o projecto IRA – Investigação, Reflexão, 

Acção – foi um projecto na formação contínua de professores que se desenvolveu entre 
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1991 e 1994. Visava comprovar o valor da utilização da investigação como estratégia 

fundamental de formação contínua de docentes e educadores interessados no seu 

desenvolvimento profissional, através da aquisição de competências de investigação 

sobre problemas emergentes das suas situações de trabalho, testando simultaneamente a 

flexibilidade do modelo de formação ao aplicá-lo a professores e educadores de 

diferentes níveis do sistema educativo (desde o pré-escolar ao ensino secundário). Os 

instrumentos mobilizados foram: entrevista, questionário, actas das reuniões, 

observação de aulas, análise da investigação produzida pelos professores (análise de 

produtos), entrevistas finais de avaliação do processo, e nalguns casos, de diários dos 

formandos e registos vídeo da sua actuação em situações pedagógicas. Sobre os 

resultados gerais deste projecto, os autores verificaram que foram unânimes os 

sentimentos de satisfação face à formação manifestados pelos participantes. O IRA 

como espaço de reflexão e questionamento das práticas dos docentes; o auto-

conhecimento decorrente da análise das práticas; as aquisições de conhecimentos, 

nomeadamente no que se refere a técnicas de investigação; o apoio fornecido pelo grupo 

para o autoconhecimento; a aquisição de uma linguagem científica e a desmitificação da 

investigação como algo inacessível ao professor são os aspectos que estão na base dessa 

satisfação. 

O projecto PROCUR – Projecto Curricular e Construção Social (Alonso, 2007, 

p. 119) iniciado em 1994, numa rede de escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico e 

Educação de Infância reuniu cinco modalidades de formação: acções de formação 

creditadas na modalidade de curso e oficina; encontros do projecto; reuniões das 

equipas para resolução de problemas; reuniões das equipas para planificar, trocar 

experiências, investigar, etc.; auto-formação realizada por cada professor e a prática 

pedagógica reflexiva e colaborativa no âmbito do Projecto Curricular Integrado. Os 

participantes valorizaram o processo de formação, a forte inter-relação entre a teoria e a 

prática, as mudanças das práticas de ensino, o incentivo à reflexão continuada, o 

trabalho colaborativo, em equipas, a oportunidade de aprender com os outros e a troca 

de saberes e experiências:  

A aposta do projecto numa concepção da pessoa do professor como um todo, almejando níveis 

 cada vez mais elaborados e complexos de desenvolvimento, através da riqueza de experiências 
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 de relação inter-pessoal e de auto-reflexão, veio aumentar a satisfação profissional e pessoal, 

 na procura de uma identidade mais consciencializada. (Alonso, 2007, p. 124) 

Na apreciação global do projecto Aprendizagem em Colaboração de Forte 

(2009), os professores manifestaram-se muito satisfeitos ou bastante satisfeitos. Este 

projecto permitiu promover a reflexão sobre o desenvolvimento profissional e sobre a 

colaboração, as suas potencialidades e constrangimentos no contexto de trabalho. O 

projecto potenciou espaços de partilha/aprendizagem num grupo de professores 

participantes pertencentes a cinco departamentos da escola.  

Num estudo realizado por Ramos (2008) com professores estagiários, o 

professor encontra no êxito a compensação e a justificação do seu trabalho, traduzindo-

se em satisfação. Para que os alunos tenham sucesso, o professor deverá ter a 

capacidade de os observar em prática, e ter conhecimentos para adequar as tarefas aos 

respectivos níveis. No caso de identificar erros na execução dos exercícios, deverá 

administrar o feedback mais pertinente para que os alunos não continuem a cometê-los, 

e voltar a observar a prática para verificar o efeito na sua intervenção. Pelo contrário, o 

insucesso do aluno associado à incapacidade do professor para solucionar o fracasso no 

processo ensino-aprendizagem podem ser fontes de preocupação profissional, desilusão 

e insatisfação: “as relações com os alunos são um dos aspectos da profissão que maior 

satisfação pode dar aos professores. Contudo, constituem uma das maiores fontes 

potenciais de insatisfação” (Vila, 1988, p. 147). 

Ramos (2008) defende ainda que a relação entre o professor e os colegas é 

igualmente basilar na satisfação dos docentes. Trabalhar num clima de confiança e 

respeito mútuo, de entre-ajuda e partilha de estratégias de ensino contribuem de forma 

decisiva para o crescimento profissional dos professores. Porém, a cultura docente é 

ainda, predominantemente, de isolamento e de trabalho individual. 

 We have also found that many of these teachers we have studied are satisfied that they are 

 teaching effectively (Kutame, 1997; Romar, 1995; Romar & Siedentop, 1995). They reach this 

 conclusion based primarily on what they perceive to be their successful implementation of 

 important teaching skills – explanations, demonstrations, positive feedback, and the like – and 

 their perception that students mostly enjoy the classes. Their perceptions are for the most part 

 accurate. These teachers do use these skills appropriately and their students do typically enjoy 

 the classes. The point here is that these self-evaluations are based on perceptions their own 

 teaching behavior rather than on estimates of student performance gains. This underscores one 
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 of the most important lessons we have learned; to wit, if you want to understand the 

 effectiveness  of a teacher, don´t watch the teacher; instead watch the students”. (Siedentop, 

 2002, p. 436) 

 Em jeito de conclusão, podemos afirmar que a satisfação dos professores com a 

formação advém de aspectos diversificados, nomeadamente: do sucesso dos alunos; dos 

contributos para a melhoria do desempenho da actividade profissional; do trabalho do 

formador; da planificação da formação; da progressão na carreira; das relações inter-

pessoais; do apoio recebido; da auto-reflexão; do auto-conhecimento; do trabalho 

colaborativo; da troca de experiências/partilha; do clima de confiança e do respeito 

mútuo entre colegas. 
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PARTE 2 – METODOLOGIA 

 

No Capítulo I, aduzimos o objecto do estudo que se define pela pergunta de 

partida e pelos objectivos do mesmo. 

No Capítulo II, retratamos o desenho da pesquisa que engloba: o modelo de 

análise, o programa de formação, as fases do estudo e a operacionalização das variáveis 

(de contexto, de processo e de produto).  

No Capítulo III, anunciamos os participantes (Escolas, Directores das Escolas, 

Professores de Educação Física e Alunos), os instrumentos e os procedimentos de 

investigação do estudo final, inclusivé a validação dos mesmos através de um ensaio 

prévio – o estudo piloto. 

Por fim, apresentamos ainda as limitações do estudo.  
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Capítulo I – Objecto de estudo 

 

 O nosso objecto de estudo define-se pela pergunta de partida e pelos objectivos 

daquele. A pergunta de partida traduz o nosso foco de interesse e resume o projecto de 

investigação. Os objectivos do estudo sistematizam as preocupações que queremos ver 

respondidas no final do mesmo. 
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1. Pergunta de partida 

 

Este estudo pretende medir o impacto de um modelo integrado de desenvolvimento 

profissional centrado nas necessidades dos professores de Educação Física, 

implementado e acompanhado em contexto escolar, durante um ano lectivo, 

comparativamente ao modelo tradicional: formação descontextualizada, pontual e de 

curta duração.  

Para o efeito tivemos em conta:  

- as características dos contextos (escola, professores/grupos disciplinares, alunos);  

- os processos de formação (caracterização da formação);  

- a qualidade do ensino (o comportamentos do professor e a participação dos alunos 

em sala de aula, a satisfação dos alunos face às aulas de Educação Física); e  

- os efeitos alcançados com a formação (sua eficiência e satisfação dos professores 

com a formação).  

Assim, o nosso problema pode ser sintetizado na seguinte pergunta: qual é o 

impacto da implementação de um modelo integrado de formação (baseado nas 

necessidades de formação percebidas, com recurso à formação recíproca, 

contextualizado, e prolongado no tempo)  na satisfação dos professores face à formação 

e na qualidade do ensino? 

 

 

2. Objectivos do estudo 

 

O objectivo principal deste estudo foi analisar o impacto de um modelo de formação 

de professores de Educação Física, integrador das características que a investigação tem 

revelado determinantes para o seu sucesso, nomeadamente, a formação recíproca, em 

contexto, baseada nas necessidades percebidas pelos formandos, realizada de modo 

sistemático e com follow-up. 

Para este efeito, mediu-se o impacto da formação: 

 na qualidade do ensino (comportamentos de ensino do professor e da 

participação dos alunos nas aulas de Educação Física), e na satisfação dos alunos 

com as aulas de Educação Física; 
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 na eficiência da formação realizada: 

- nos conhecimentos/competências adquiridos com a formação realizada 

aplicados na prática profissional;  

- na percepção sobre o tipo de apoio da escola para participar, partilhar e 

implementar esses novos conhecimentos/competências;  

- nas percepções sobre as mudanças ocorridas na sua escola provocadas pela 

formação realizada;  

- nas percepções sobre o impacto da formação realizada no desempenho dos 

alunos; 

 - na satisfação dos professores com a formação realizada. 
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Capítulo II – Desenho da pesquisa 

 

O presente capítulo apresenta a metodologia implementada para este estudo 

retratando: o modelo de análise, as fases do estudo, a operacionalização das variáveis, a 

validação dos procedimentos e instrumentos de recolha de dados, realizada através de 

um estudo piloto prévio. 

 

 

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

113 

 

1. O modelo de análise 

 

Fundamentado na literatura revista, o nosso modelo de análise procurou 

sintetizar: a complexidade do processo de ensino-aprendizagem patente no modelo de 

investigação em Educação Física (Figura 7) descrito por Carreiro da Costa (1996); a 

investigação ecológica (Siedentop, 1991); as principais variáveis nos sistemas de 

desenvolvimento de professores (Joyce & Showers, 1988 cit. in Marcelo, 1999, p. 219; 

Marcelo, 1998); e as questões para a avaliação do impacto dos  programas de 

desenvolvimento profissional contínuo sugeridas por Guskey (2000) e Day (2007).  

Na Figura 7 está representada a complexidade do processo ensino-

aprendizagem, a forma como as variáveis estão interligadas, e os níveis e dimensões 

passíveis de análise. Este processo não se articula apenas ao nível comportamental, 

mobiliza as capacidades, os pensamentos, as acções dos professores e dos alunos, bem 

como as interacções que se estabelecem entre eles, sob a influência de pelo menos três 

contextos: a sala de aula, a escola e a comunidade.   

 

 

Figura 7 - O processo ensino-aprendizagem em Educação Física (Carreira da Costa, 1996) 
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Convictos de que não se trata de uma causalidade directa, “a qualidade do 

processo educativo e das aprendizagens em Educação Física são fruto, entre muitos 

outros factores, da competência didáctica dos professores” (Carreiro da Costa, 1996, p. 

7). 

A investigação ecológica alarga as potencialidades de abordagem da 

investigação processo-produto, no âmbito da formação de professores, mais 

concretamente, quando se pretende estudar os efeitos de um modelo integrado de 

desenvolvimento profissional na qualidade do ensino: 

 Teacher effectiveness researchers formed a lively critical community, within which it quickly 

 was being argue that teachers did not directly influence student outcomes, as the process-

 product model implied, but rather that they influenced student work, the quantity and quality of 

 which determined subject-matter performance. This understanding gave rise to the era of the 

 mediating-process paradigm. (Siedentop, 2002b, p. 429) 

Apoiados nos modelos de avaliação dos programas de desenvolvimento 

profissional, o nosso modelo de estudo (Figura 8) contemplou variáveis ao nível:  

- das escolas, enquanto organizações aprendentes, que devem criar as condições 

necessárias para estimular o desenvolvimento profissional em contexto de trabalho;  

- dos professores, enquanto consumidores, responsáveis e agentes da sua 

formação e dos seus pares, promotores de um ensino de qualidade, e dos grupos 

disciplinares como pólos de decisão das linhas orientadoras estratégicas de intervenção 

individual e colectiva;  

- da caracterização dos processos de formação em que os professores são 

envolvidos; e  

- dos alunos, enquanto participantes responsáveis no processo ensino-

aprendizagem. 
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Figura 8 – O modelo de análise 

Escola:  
- Recursos 

equipamentos/materiais; 

- Relação Director-RG-

Grupo de EF; 

- Práticas colaborativas 

existentes na escola. 

 

Alunos:  
- Idade/Género/Ano escolaridade; 

- Percepção das necessidades de formação dos professores de EF; 

- Percepção sobre o Grau de Satisfação face às aulas de Educação Física. 

 

 

Professores/Grupo de EF:  
- Dados pessoais e profissionais; 

- Dinâmica do Grupo EF; 

- Necessidades de formação individuais e 

colectivas;  

- Procura de formação (temas/conteúdos, 

modalidades de formação 

preferidas/frequentadas; entidades 

formadoras; aspectos negativos/positivos; 

actividades de formação preferidas; 

principais motivações/efeitos alcançados);  

- Orientação profissional; oportunidades de 

aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional no local de trabalho; percepções 

sobre liderança(s) e cultura(s) da escola; 

- Percepção da Satisfação com a Formação 

realizada. 

 

 

 

 

Programas de 

Desenvolvimento 

do Professor 

 
 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

116 

 

 

2. As fases do estudo 

 

O desenho da nossa pesquisa é quase-experimental e contemplou cinco fases: a 

Fase I – Selecção dos Participantes; a Fase II – Pré-Teste; a Fase III – Implementação 

do Programa de Desenvolvimento Profissional Contínuo; a Fase IV – Pós-Teste; e a 

Fase V – Avaliação do Programa de DPC. A metodologia prevê a existência de dois 

grupos de trabalho: um experimental e um de controlo. No grupo experimental 

aplicámos um programa de formação. No grupo de controlo decorreu o modelo de 

formação tradicional. 

 

Fase I 

Selecção dos 

Participantes 
 

Fase II 

Pré teste 
 

Fase III 

Processos de formação 
 

Fase IV 

Pós-teste 

 Fase V 

Avaliação do 

Programa de 

DPC 

         

Grupo 

Experimental 
 

Variáveis: 

Contexto 

Processo 

Produto 

 Programa de DPC  

Variáveis: 

Contexto 

Processo 

Produto 

 

Grupo 

Experimental 

         

Grupo de 

Controlo 
 

Variáveis: 

Contexto 

Processo 

Produto 

 
Formação 

ContínuaTradicional 
 

Variáveis: 

Contexto 

Processo 

Produto 

 

Grupo de 

Controlo 

 

Figura 9 – Fases do estudo 

 

 

A fase de pré-teste correspondeu ao momento inicial de recolha de dados antes 

da implementação do programa de formação. 

A fase III consistiu na implementação de um programa de desenvolvimento 

profissional contínuo. O modelo testado utilizou as características da formação de 

professores que têm sido evidenciadas pela sua qualidade em variadíssimas experiências 

e investigações nacionais e internacionais: a formação é centrada nas necessidades dos 

professores, realizada em contexto de trabalho, reflexiva, recíproca e orientada para a 

prática docente com partilha das dificuldades e soluções, com acompanhamento da 

prática distribuída no tempo. O modelo alterna sessões presenciais  e sessões de 

trabalho autónomo (individual e em pequenos grupos/pares), estimula a formação 
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recíproca, considerando o diagnóstico colectivo das necessidades de formação 

específicas dos professores do mesmo grupo disciplinar, tendo sido implementado com 

forte ênfase na partilha de experiências, no trabalho colaborativo e no reconhecimento 

das boas práticas (O’Sullivan, 1990; Wenger, 1998; Marcelo, 1996, 1998, 1999; Day, 

1999, 2001; Ha et al., 2004; Darling-Hammond, Bransford, Hammerness, Berliner, 

Cochran-Smith, McDonald & Zeichner, 2005; Darling-Hammond, Hammerness, 

Grossman, Rust & Shulman, 2005; Armour, 2006; Zellermayer & Tabak, 2006; Orland-

Barak & Tillema, 2006; Armour & Yelling, 2007; Westheimer, 2008; Rosean & Florio-

Ruane, 2008; Batlle, 2009). 

Após a implementação do programa de formação repetimos a recolha de dados 

(fase de pós-teste). E na última fase fizemos uma avaliação do programa de formação. 

A validação de toda a metodologia foi feita num estudo piloto prévio ao estudo final. 

 

2.1. O programa de formação 

 

O modelo de DPC foi apresentado aos professores sob a forma de um programa 

(Figura 10) onde constavam: a calendarização das sessões presenciais e de trabalho 

autónomo, e os momentos de aplicação dos instrumentos de recolha dos dados. 

Através deste programa, centrado nas necessidades dos grupos de Educação 

Física, ao nível da intervenção pedagógica, os professores são os protagonistas a 

solucionar as dificuldades diagnosticadas através da observação e da reflexão sobre a 

acção, da troca de experiências e da partilha de soluções. 

 O impacto da nossa intervenção foi apreciado, quer através das percepções dos 

professores e dos alunos, quer através dos efeitos observados nas práticas, analisando a 

actuação dos professores e a participação dos alunos, antes e depois da implementação 

do nosso programa de formação.  

 

 

 

 

 

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

118 

 

 

 

Sessão de Preparação Apresentação do estudo aos grupos de Educação Física/Direcção das Escolas 

  

 Entrega e recolha de autorizações dos Encarregados de Educação. Análise documental. 
  

2ª sessão presencial 
Autoscopia e Grupo de discussão (Levantamento de necessidades colectivas na intervenção 

pedagógica - CogniScope) 
  

 Aplicação dos questionários aos alunos. Análise documental. 
  

3ª sessão presencial  Conclusão do CogniScope. Aplicação dos questionários aos professores. 
  

 
Entrevista inicial ao Representante do grupo de EF. 1ª Filmagem de aulas. Aplicação dos 

questionários aos alunos. 
  

4ª sessão presencial  
Grupo de discussão e Autoscopia sobre as dificuldades dos professores. 

Portefólio DPC – objectivos e organização. 
  

 
Trabalho autónomo (interrupção lectiva Natal) – auto-observação do DVD e Autoscopia. Definição 

do plano de acção individual. 
  

5ª sessão presencial  Grupo de discussão sobre a auto-observação.  
  

 
Trabalho autónomo (Hetero-observação do DVD de um colega e registo áudio dos encontros pós-

observação - reflexão). Organização do Portefólio. 
  

6ª sessão presencial  Grupo de discussão sobre a hetero-observação.  
  

 
Trabalho autónomo (Conclusão da hetero-observação do DVD de um colega e registo áudio dos 

encontros pós-observação - reflexão). 
  

7ª sessão presencial  
Continuação do Grupo de discussão sobre a hetero-observação (DVD). Validação da entrevista 

pelo Representante do grupo. Definição de pares (áreas fortes/fracas) e calendarização das 

observações inter-pares). Definição do foco da observação. 
 

 
Trabalho Autónomo: Hetero-observação presencial na matéria forte/fraca (registo áudio dos 

encontros pós-observação - reflexão). 
 

8ª sessão presencial  
Grupo de discussão sobre a hetero-observação presencial na matéria forte/fraca. Balanço 

intermédio da formação. 
  

 

Aplicação dos questionários aos alunos. 2ª Filmagem de aulas. 

Trabalho autónomo: auto-observação da 2ª filmagem (DVD). 
  

9ª sessão presencial  Grupo de discussão sobre as 2ª filmagens – Auto-observação. Análise dos incidentes críticos. 

  

 Organização do portefólio. 
  

10ª sessão presencial  Aplicação dos questionários aos professores. Organização do portefólio. 
  

 
Entrevista à Direcção da Escola. Entrevista final ao Representante do grupo. Organização do 

Portefólio. 
  

11ª sessão presencial  
Avaliação da formação (Aspectos positivos/negativos; benefícios individuais e colectivos). 

Apresentação dos principais resultados do estudo ao Grupo. 
  

12ª sessão presencial  
Apresentação dos principais resultados e conclusões do estudo ao grupo de EF e à Direcção da 

escola. 

 

 

Figura 10 - Programa da AF Formação Contínua em Educação Física baseada em Comunidades de Prática 
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A Figura 11 representa o modelo integrado de formação constituído por ciclos 

que assentam na observação e reflexão sobre a acção: actuar, observar e reflectir 

semelhantes aos ciclos do modelo de auto-supervisão utilizado por Beaudoin, Brunelle 

& Spallanzani (2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Modelo Integrado de Desenvolvimento Profissional 

 

 

 

  

O modelo integrado de desenvolvimento profissional centrou-se na acção, na 

observação, na reflexão, na colaboração e no apoio profissional entre colegas, apoiado 

nos trabalhos desenvolvidos, nomeadamente por: Alarcão & Tavares, 1987; Darling-

Hammond & McLauglin, 1995; Joyce & Showers, 1988; Sparks & Loucks-Horsley, 

1990; Onofre, 1996; Potrac, Brewer, Jones, Armour & Hoff, 2000; Jones, Armour & 

Potrac, 2002; Cushion, Armour & Jones, 2003; Ward & Lee, 2005; Stoll, Bolam, 

Mcmahon, Wallace & Thomas, 2006; Loughran, 2009; Kelchtermans, 2009. 
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3. Operacionalização das variáveis 

 

Com o intuito de balizarmos a terminologia, que é por vezes controversa, 

apresentamos, seguidamente, as variáveis por nós consideradas para a nossa pesquisa e 

análise (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

No nosso estudo organizámos os conceitos em variáveis de contexto, de 

processo e de produto. 

As variáveis de contexto referem-se às características das escolas, dos grupos 

disciplinares de Educação Física, dos professores quanto às dinâmicas e processos de 

formação em que têm estado envolvidos e os alunos de cada professor. 

As variáveis de processo visam caracterizar os processos de formação 

incrementada pelos professores dos grupos experimental e de controlo. No grupo 

experimental implementámos um modelo integrado de desenvolvimento profissional 

assente na formação recíproca a partir do diagnóstico de necessidades dos grupos 

disciplinares. O grupo de controlo realizou o habitual modelo de formação tradicional 

de professores. 

As variáveis de produto procuram avaliar a eficiência do modelo de 

desenvolvimento profissional contínuo, ao nível da qualidade do ensino e da satisfação 

dos professores face à formação. 

 

3.1. As variáveis de contexto 

 

Foram consideradas variáveis de contexto: as escolas, a percepção dos 

representantes dos grupos sobre a dinâmica dos grupos, os dados pessoais e 

profissionais, a percepção dos professores sobre as necessidades de formação, a 

formação contínua realizada e o contexto profissional. Foram também  recolhidos 

alguns dados pessoais dos alunos. 

 

3.1.1. As escolas 

 

Caracterizámos cada uma das escolas em relação aos recursos 

equipamentos/materiais; auscultámos os Directores das escolas acerca da relação 
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Director-RG-grupo de EF, bem como, as suas expectativas em relação ao estudo. 

Recolhemos ainda a percepção dos Representantes dos grupos sobre a dinâmica dos 

grupos: as suas experiências positivas/negativas, as suas expectativas em relação ao 

estudo e a existência de práticas colaborativas nos grupos disciplinares. 

 

3.1.2. Variáveis de caracterização: pessoais e profissionais 

 

O Quadro 1 apresenta as variáveis de caracterização pessoal e profissional dos 

professores: 

- Género do professor – masculino ou feminino; 

- Idade do professor (em anos); 

- Experiência profissional do professor – tempo de serviço, em anos; 

- Formação inicial do professor – instituição de formação inicial; 

- Habilitação académica (grau) – bacharelato, licenciatura, mestrado; 

- Situação profissional (vínculo contratual) – contratado, quadro de nomeação 

definitiva. 

O Quadro 1 apresenta ainda as variáveis pessoais dos alunos, nomeadamente a 

idade, o género e o ano de escolaridade:  

- Género do aluno – masculino ou feminino; 

- Idade do aluno (em anos); 

- Ano de escolaridade – 2.º e 3.º ciclos do ensino básico. 

Uma vez que alunos do ensino básico com menos de quinze anos, sobretudo os 

rapazes, são os que mais gostam da disciplina de Educação Física (Shigunov, Carreiro 

da Costa & Brito, 1993; Gonçalves, 1994), os resultados encontrados poderão diferir 

noutros níveis de escolaridade, particularmente nos alunos do ensino secundário. 

 

Quadro 1 – Operacionalização das variáveis de caracterização: pessoais e profissionais 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Itens dos Alunos Indicadores 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 Dados Pessoais 

- Género; 

- Idade. 

 

- Idade; 

- Ano de escolaridade; 

- Género. 
Pergunta 

aberta 
Dados 

Profissionais 

- Tempo de serviço; 

- Formação inicial; 

- Situação profissional; 

- Habilitação académica. 

- 
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3.1.3. Diagnóstico de necessidades individuais 

 

 O diagnóstico das necessidades individuais de formação dos professores foi 

realizado ao nível dos PNEF: 

- Necessidades de formação (Quadro 2): percepção do professor acerca das matérias 

nucleares dos Programas Nacionais de Educação Física em que sente maior 

dificuldade/facilidade em ensinar; 

 Quisemos perceber também, se os alunos conseguiam percepcionar as 

necessidades de formação dos seus professores ao nível das didácticas: 

- Percepção sobre o processo ensino-aprendizagem das matérias: no questionário do 

aluno indagámos a sua opinião acerca da matéria que o professor ensinava melhor/tinha 

mais dificuldade em ensinar (versão inicial do questionário dos alunos); e a percepção 

acerca da matéria que aprendeu mais/menos no ano lectivo de 2009/2010. 

 

Quadro 2 – Operacionalização da variável necessidades individuais de formação 

 

 

3.1.4. Formação contínua realizada  

 

Auscultámos os professores acerca da formação que tinham realizado para 

caracterizarmos os processos de formação em que os mesmos têm estado envolvidos: 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 d
e 

n
ec

es
si

d
ad

es
 

Necessidades 

de formação 

Matérias nucleares dos PNEFs em que sente maior 

dificuldade/facilidade em ensinar: 

- Ginástica no solo; 

- Ginástica de Aparelhos; 

- Ginástica Acrobática; 

- Ginástica Rítmica; 

- Basquetebol; 

- Futebol; 

- Andebol; 

- Aptidão Física; 

- Luta/Combate; 

- Patinagem; 

- Raquetas; 

- Jogos Tradicionais e Populares; 

- Orientação/Actividades de Exploração da Natureza; 

- Jogos (pré-desportivos); 

- Dança/Actividades Rítmicas Expressivas; 

- Atletismo; 

- Voleibol. 

P
ar

a 
o

s 
Q

u
es

ti
o

n
ár

io
 d

o
 P

ro
fe

ss
o

r 
- 

E
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a 

o
rd
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e 
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- Procura de formação: os temas/conteúdos da formação realizada (Quadro 3); as 

modalidades de formação frequentadas, as modalidades de formação preferidas, as 

entidades formadoras (Quadro 4); os aspectos positivos/negativos da formação realizada 

nos últimos cinco anos (Quadro 5 e Quadro 6); as actividades de formação mais 

apreciadas (Quadro 7); as principais motivações para participar na formação (Quadro 8) 

e os principais efeitos alcançados com a formação realizada (Quadro 9). 

 

Quadro 3 – Operacionalização da variável temas/conteúdos da formação realizada 

 

Estes temas/conteúdos são categorias da análise da oferta de formação realizada 

pelos Centros de Formação da Península de Setúbal entre 1993 e 2002 encontradas no 

estudo realizado por Branco (2004). 

Nas modalidades de formação quisemos saber quantas vezes os professores 

frequentaram cada uma delas e qual a sua modalidade de formação preferida com o 

intuito de percebermos a duração da formação realizada, ou seja, se a formação tem sido 

predominantemente de curta ou longa duração e se a formação interna tem sido uma 

prática regular entre os docentes. 

 

 

 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 

F
o

rm
aç

ão
 C

o
n

tí
n

u
a 

R
ea

li
za

d
a 

Temas/conteúdos da 

formação frequentada 

nos últimos 5 anos 

- Nenhum; 

- Área de Projecto;  

- Formação Cívica;  

- Ambiente;  

- Socorrismo;  

- Supervisão Pedagógica;  

- Educação Sexual na Escola;  

- Projecto Curricular de Turma;  

- Informática/Novas Tecnologias;  

- Fotografia/Vídeo;  

- Avaliação Pedagógica;  

- Avaliação de Desempenho;  

- Técnicas de Comunicação e Socialização;  

- Expressão Corporal e Colocação de Voz;  

- Gerir as Diferenças Inovando as Práticas;  

- Técnicas Teatrais Aplicadas ao Professor;  

- Desenvolvimento Pessoal e Social;  

- Indisciplina; 

- Didácticas da Educação Física e Desporto. 

E
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a 

n
o

m
in
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m
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a 
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e 
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n
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Quadro 4 – Operacionalização das variáveis modalidades de formação frequentadas, preferidas e 

entidades formadoras 

 

 Para percebermos o que os professores valorizaram quisemos saber o que mais 

agradou/desagradou na formação realizada nos últimos cinco anos:  

 

 Quadro 5 – Operacionalização da variável aspectos positivos da formação realizada 

 

Os principais aspectos negativos da formação realizada nos últimos cinco anos 

também foram objecto de análise: 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 
F

o
rm

aç
ão

 C
o

n
tí

n
u

a 
R

ea
li

za
d

a
  Modalidades 

de formação 

frequentadas/ 

Modalidades 

de formação 

preferidas 

 

- Projecto; 

- Estágio;  

- Círculo de Estudos;  

- Curso/Módulo;  

- Oficina;  

- Seminário;  

- Disciplina Singular do Ensino Superior;  

- Formação Interna (informal). 

 

E
sc
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a 

n
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tó
m
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a 

 

(S
im

/n
ão

) 
e 

p
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g
u
n
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b
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Entidades 

Formadoras 

- Universidade ou Instituição de Ensino Superior;  

- Centros de Formação de Associações de Escolas;  

- Sindicatos;  

- Associações profissionais (SPEF; CNAPEF; APEFs) 

- Escola e/ou Agrupamento. 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 

F
o

rm
aç

ão
 C

o
n

tí
n

u
a 

R
ea

li
za

d
a
 

Aspectos 

positivos da 

formação 

(o que mais lhe 

agradou) 

- Temas motivantes/interessantes; 

- Temas adequados às minhas necessidades/lacunas;  

- Temas adequados às necessidades da minha escola;  

- Desejo de corresponder às exigências profissionais;  

- Obtenção de créditos;  

- Qualidades do formador;  

- Local da formação;  

- Horário da formação;   

- Aprender fazendo; 

- Duração da formação;  

- Conviver/recordar colegas;  

- Partilhar experiências; 

- Actividades de avaliação;  

- Modalidade de formação;  

- Trabalhar em equipa.  E
sc

al
a 

n
o

m
in

al
-d
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o

tó
m
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a 
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e 
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Quadro 6 – Operacionalização da variável aspectos negativos da formação realizada 

 

Quisemos conhecer ainda as actividades de formação que os professores mais 

apreciaram: 

 

Quadro 7 – Operacionalização da variável actividades de formação 

 

 - as motivações para a frequência de acções de formação dividida em subescalas 

distinguimos: “motivações políticas” (relacionadas com a implementação das políticas 

educativas nacionais); “motivações práticas” (resolução de questões ou exigências 

relacionadas com o próprio ensino); “motivações pedagógicas” (ampliação de 

perspectivas associadas a uma maior eficácia no ensino); “motivações emancipatórias” 

(associadas ao seu próprio desenvolvimento); “motivações instrumentais” (relacionadas 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 

F
o

rm
aç

ão
 C

o
n

tí
n

u
a 

R
ea

li
za

d
a
 

Aspectos negativos 

na formação 

(o que mais lhe 

desagradou) 

- Temas pouco interessantes/motivantes; 

- Temas pouco adequados às minhas 

necessidades/lacunas;  

- Temas pouco adequados às necessidades da 

minha escola;  

- Pouca relação dos temas com o meu 

desempenho profissional;  

- Ausência de créditos;  

- Características do formador;  

- Local da formação;  

- Horário da formação;  

- Aprender fazendo; 

- Duração da formação;  

- Conviver/recordar colegas;  

- Partilhar experiências;   

- Actividades de avaliação;  

- Modalidade de formação; 

- Trabalhar em equipa. 

E
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a 
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o

tó
m
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a 

(S
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/N
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e 

p
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g
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n
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b
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Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 

F
o

rm
aç

ão
 C

o
n

tí
n

u
a 

R
ea

li
za

d
a
 

Actividades de formação 

 

- Prelecção;  

- Micro-ensino;  

- Demonstração;  

- Análise de Casos;  

- Painel de Discussão;  

- Estudo autónomo;  

- Autoscopia;  

- Diário;  

- Portefólio;  

- Narrativa Autobiográfica;  

- Ensino Real;  

- Ensino Entre-Pares;  

- Observação;  

- Entrevista/Conferência. 

E
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a 

n
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m
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ic
o

tó
m

ic
a 

(S
im

/N
ão

) 
e 

p
er

g
u

n
ta

 a
b

er
ta

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

126 

 

com a progressão na carreira e oportunidades profissionais) e as “motivações 

colaborativas” (relacionadas com o desenvolvimento de práticas de colaboração). Estas 

variáveis foram retiradas e/ou adaptadas (Flores et al., 2005; Forte, 2009). 

 

Quadro 8 – Operacionalização da variável motivações para participar na formação 

 

Adaptámos as questões da motivação e criámos um grupo dos efeitos alcançados 

com a formação frequentada para podermos estabelecer uma comparação entre as 

motivações e os efeitos alcançados: 

- os efeitos alcançados com a frequência de acções de formação divididos em 

subescalas distinguimos: “efeitos políticos” (relacionados com a implementação das 

políticas educativas nacionais); “efeitos práticos” (relativos a questões ou exigências 

relacionadas com o próprio ensino); “efeitos pedagógicos” (associados à ampliação de 

perspectivas mais eficazes no ensino); “efeitos emancipatórios” (associados ao seu 

próprio desenvolvimento); “efeitos instrumentais” (relacionados com a progressão na 

carreira e oportunidades profissionais) e “efeitos colaborativos” (relacionados com o 

Dimensão Categoria Sub-categorias Itens dos Professores Indicadores 

F
o

rm
aç

ão
 C

o
n

tí
n

u
a 

R
ea

li
za

d
a
 

Motivações 

para 

participar na 

formação 

(motivos) 

 

Motivos 

Instrumentais 

- Progredir na carreira; 

- Aumentar/melhorar oportunidades 

profissionais; 

- Desenvolver as minhas destrezas 

profissionais. 

E
sc

al
a 

o
rd

in
al
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e 

L
ic

ke
rt

 (
es

ca
la

 d
e 

im
p

o
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ci

a)
 e
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g
u
n
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 a

b
er
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Motivos Práticos 

- Fazer face às novas exigências associadas 

ao meu trabalho; 

- Vontade de aumentar/desenvolver as 

minhas perspectivas/ideias pedagógicas; 

- Mudar a maneira como organizo o 

processo ensino/aprendizagem; 

- Ficar a conhecer perspectivas para tornar o 

meu ensino mais eficaz. 

Motivos 

Emancipatórios 

- Prazer associado ao estudo; 

- Promover o meu desenvolvimento pessoal; 

- Desenvolver novas ideias/propósitos para 

o meu trabalho/ensino; 

- Aumentar a minha auto-estima; 

- Saber mais vale sempre a pena. 

Motivos Políticos 

- Implementar as políticas/medidas da 

Administração Central; 

- Implementar as políticas/medidas da 

Gestão local. 

Motivos 

Pedagógicos 

- Desempenhar funções específicas na 

escola; 

- Partilhar ideias e experiências com 

colegas. 
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desenvolvimento de praticas de colaboração). Estas variáveis foram igualmente 

retiradas e/ou adaptadas (Flores et al., 2005; Forte, 2009). 

 

Quadro 9 – Operacionalização da variável efeitos alcançados com a formação 

 

 

3.1.5. Contexto profissional 

 

As variáveis para caracterização do contexto profissional foram 

retiradas/adaptadas dos questionários de Flores et al. (2005, 2007) e Forte (2009), 

nomeadamente:  

- a orientação profissional dos professores (Quadro 10) - orientação individual, 

orientação colectiva/comunidade e confiança mútua;  

- as oportunidades de aprendizagem no local de trabalho (Quadro 11) - de natureza 

individual ou colectiva (numa lógica pessoal em função de necessidades, interesses e 

motivações dos professores individualmente considerados); 

Dimensão Categoria Sub-categorias Itens dos Professores Indicadores 

F
o

rm
aç

ão
 C

o
n

tí
n

u
a 

R
ea

li
za

d
a
 

Efeitos 

alcançados 

com a 

formação 

 

Efeitos 

Instrumentais 

- Progressão na carreira; 

- Aumento/melhoria das oportunidades 

profissionais; 

- Melhoria das minhas destrezas 

profissionais. 

E
sc

al
a 
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e 
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 (
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e 
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o
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 e
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g
u
n
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b
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Efeitos 

Práticos 

- Corresponder às novas exigências 

associadas ao meu trabalho; 

- Melhoria da organização do processo 

ensino/aprendizagem; 

- Aumento da eficácia do meu ensino; 

- Aumento da capacidade para 

desenvolver as minhas 

perspectivas/ideias pedagógicas. 

Efeitos 

Emancipatórios 

- Satisfação associado ao estudo; 

- Melhoria do meu desenvolvimento 

pessoal; 

- Melhoria do meu trabalho/ensino; 

- Aumento da minha auto-estima; 

- Aumento dos meus conhecimentos. 

Efeitos 

Políticos 

- Implementação das políticas/medidas da 

Administração Central; 

- Implementação das políticas/medidas da 

Gestão local. 

Efeitos 

Pedagógicos 

- Melhoria do desempenho das funções 

específicas na escola; 

- Aumento da partilha de ideias e 

experiências com colegas. 
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- as oportunidades de desenvolvimento profissional no local de trabalho (Quadro 12) - 

situadas no contexto escola, relacionando-se com a resposta a iniciativas orientadas para 

a mudança e para o seu desenvolvimento organizacional. Compreende ainda questões 

sobre a percepção dos professores sobre a formação a curto e a longo prazo e 

motivações para o desenvolvimento profissional. 

 

Quadro 10 – Operacionalização da variável orientação profissional 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria Sub-categorias Itens dos Professores Indicadores 

C
o

n
te

x
to

 P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Orientação 

Profissional 

Individual 

- Na minha escola, as relações de trabalho 

caracterizam-se pelo individualismo; 

- Na minha escola, raramente discutimos 

assuntos profissionais; 

- Sinto-me desiludido(a) com os meus 

colegas; 

- Sou encorajado(a) a tomar decisões sobre 

como ensinar. 
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Colectiva 

- Tenho tempo durante o dia para discutir as 

minhas práticas curriculares; 

- Na minha escola, os professores planificam 

em conjunto; 

- Na minha escola, os professores têm tempo 

e condições para discutir as suas práticas 

curriculares; 

- Na minha escola, partilhamos ideias e 

materiais; 

- As reuniões são importantes para o meu 

trabalho pedagógico; 

- Na minha escola, discutimos sobre 

actividades extra-curriculares; 

- Na minha escola, desenvolvem-se 

trabalhos de projecto (de natureza 

interdisciplinar) entre professores e alunos; 

- Na minha escola, discutimos as nossas 

práticas de avaliação; 

- Posso confiar nos meus colegas; 

- Na minha escola existe um propósito 

comum no sentido de um desempenho de 

qualidade que é partilhado por todos os 

colegas; 

- Os meus colegas são fáceis de abordar. 
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 Quadro 11 - Operacionalização da variável oportunidades de aprendizagem no local de trabalho 

 

Quadro 12 - Operacionalização da variável oportunidades de dp no local de trabalho 

Dimensão Categoria Sub-categorias Itens dos Professores Indicadores 

C
o

n
te

x
to

 P
ro

fi
ss

io
n

al
 

Oportunidades 

de 

aprendizagem 

no local de 

trabalho 

Individuais 

- Na minha escola, há oportunidades para 

desenvolver um trabalho criativo; 

- Na minha escola, tenho oportunidades para 

desenvolver um determinado tipo de 

projecto, mesmo que os outros o 

desconheçam; 

- Na minha escola, dá-se ênfase às destrezas 

individuais; 

- Tenho oportunidades para aumentar a 

minha formação; 

- Tenho sempre oportunidade para aprender 

algo de novo. 
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Colectivas 

- O meu trabalho está sempre a mudar e 

preciso de me actualizar constantemente; 

- Na minha escola, enfatiza-se a 

originalidade; 

- Os outros professores demonstram 

interesse em aprender algo de novo; 

- Na minha escola, os professores 

preocupam-se com a sua formação/ 

desenvolvimento profissional no sentido de 

dar resposta às mudanças na vida da escola. 

Dimensão Categoria Sub-categorias Itens dos Professores Indicadores 

C
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n
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to
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fi
ss
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n
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Oportunidades 

de 

desenvolvimento 

profissional no 

local de trabalho 

Oportunidades 

Individuais 

- Não tenho oportunidades para me 

desenvolver profissionalmente de forma 

contínua; 

- A formação contínua deve centrar-se no 

desenvolvimento de destrezas e de 

actividades centradas no espaço da aula; 

- A formação contínua actual não 

corresponde às minhas necessidades 

pessoais; 

- A formação contínua existente tende a 

centrar-se na maneira de melhorar o ensino e 

não a aprendizagem dos alunos.  
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Oportunidades 

ao nível da 

escola/ 

agrupamento 

para o 

desenvolvimento 

profissional 

- Na minha escola/agrupamento existe uma 

política global em termos de 

desenvolvimento profissional; 

- A formação contínua actual não tem em 

conta as necessidades de desenvolvimento 

da escola; 

- A formação contínua deve centrar-se no 

desenvolvimento da escola e não no 

desenvolvimento individual; 

- Sinto-me encorajado(a) para participar em 

actividades de desenvolvimento profissional. 
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- as percepções sobre a liderança(s) e cultura(s) da escola (Quadro 13): a “eficácia”, 

“participação na tomada de decisão” e “estilo de liderança” (Flores et al., 2005, 2007 e 

Forte, 2009):  

 

Quadro 13 – Operacionalização da variável liderança(s) e cultura(s) da escola 

 

 

 O nosso interesse por estes items advém de sabermos que qualquer actividade de 

desenvolvimento profissional requer liderança e apoio por parte da Direcção da escola e 

que a liderança consiste na capacidade dos membros do grupo dinamizarem e dirigirem 

o processo.  

 

3.1.6. Práticas de colaboração na escola  

 

Colocámos ainda algumas questões acerca da sua participação/envolvimento em 

projectos na escola, com o objectivo de identificar o tipo e a natureza das práticas 

colaborativas na escola e nos grupos de Educação Física. A questão para caracterização 

do nível de responsabilidade em projectos, a natureza e a(s) iniciativa(s) do(s) projectos 

foi retirada de Forte (2009). 

 

Dimensão Categoria Sub-categorias Itens dos Professores Indicadores 
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Percepções 

sobre 

liderança(s) e 

cultura(s) da 

escola 

Eficácia 

-Sou encorajado(a) a desempenhar 

funções de liderança (a nível de cargos, 

de coordenação de projectos, etc…) na 

minha/agrupamento 

- Na minha escola/agrupamento existe 

uma liderança eficaz 

- Uma liderança eficaz é importante 

para promover o desenvolvimento 

profissional dos professores 
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Tomada de 

posição 

- Na minha escola/agrupamento todos 

os professores têm oportunidades para 

participar no processo de tomada de 

decisão 

- O/A Director(a) ouve os pontos de 

vista dos docentes 

Ajuda e 

encorajamento 

- O/A Director(a) da escola é 

encorajador(a) 

- O/A Director(a) comunica 

abertamente sobre todas as questões 

relativas à escola/agrupamento 

- O/A Director(a) tenta sempre ajudar 

em questões relativas à minha 

actividade pedagógica 
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Quadro 14 – Operacionalização da variável nível de responsabilidade em projectos 

 

 

3.2. Variáveis de processo 

 

 As variáveis de processo compreendem as variáveis associadas ao modelo de 

formação implementado. O processo de formação foi analisado através das 

características da participação dos professores ao longo das sessões presenciais (em 

grupos de discussão) e nas tarefas solicitadas de trabalho autónomo (através da 

autoscopia). O processo implementado baseia-se nos conceitos de desenvolvimento 

profissional contínuo em comunidades de aprendizagem. 

Para definirmos a formação recíproca vamos utilizar o conceito de formação 

entre pares de Ribeiro & Onofre (2009, p. 1115): “observação e avaliação recíproca 

entre formandos, diagnosticando problemas e facultando ajudas”. 

 

Quadro 15 - Operacionalização da variável Modelo Integrado de Formação 

 

 Nesta dimensão considerámos: o diagnóstico de necessidades colectivas de 

formação, os factores que influenciaram a prática lectiva, a análise reflexiva sobre as 

dificuldades dos professores, a análise reflexiva sobre a auto-observação, e a análise 

reflexiva sobre a hetero-observação. 

3.2.1. Diagnóstico de necessidades colectivas de formação 

  

Considerámos o processo de levantamento das necessidades em cada grupo 

disciplinar ao nível da intervenção pedagógica, nomeadamente nas dimensões: 

Dimensão Categoria Itens dos Professores Indicadores 

C
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te

x
to

 

P
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ss
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Nível de Responsabilidade em 

Projectos 

 

 

- Coordenação; 

- Membro da Equipa; 

- Colaboração Pontual. 

Pergunta 

aberta 

Dimensão Componentes 

Modelo Integrado de 

Formação 

Diagnóstico de necessidades colectivas de formação 

Factores que influenciaram a prática lectiva 

Análise reflexiva sobre as dificuldades dos professores 

Análise reflexiva sobre a auto-observação 

Análise reflexiva sobre a hetero-observação 
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instrução, gestão/organização, clima e disciplina (Siedentop, 1991) baseado na 

clarificação, classificação e hierarquização das dificuldades identificadas pelos 

professores em conjunto, a partir da seguinte questão: Quais as minhas necessidades de 

formação ao nível da intervenção pedagógica? 

3.2.2. Factores que influenciaram a prática lectiva 

 

 Ao longo do processo de formação fizemos um levantamento dos factores que 

dificultaram o desenvolvimento das actividades lectivas e que condicionaram as 

mesmas. 

3.2.3. Análise reflexiva sobre as dificuldades dos professores 

  

 As necessidades de formação dos professores foram objecto de discussão, 

reflexão e análise conjunta de forma a consciencializar os participantes das mesmas, 

trocar experiências e encontrar soluções. 

3.2.4. Análise reflexiva sobre a auto-observação 

 

A auto-observação consistiu no visionamento de uma aula do professor gravada 

em DVD. Através desta tarefa pretendíamos que os professores reflectissem sobre as 

suas próprias práticas (autoscopia) identificando os pontos fortes, os aspectos a 

melhorar, e definindo um plano de acção para melhorar a sua intervenção pedagógica. 

3.2.5. Análise reflexiva sobre a hetero-observação 

 

A hetero-observação consistiu no visionamento de uma aula gravada em DVD 

ou da observação presencial de uma aula/parte de aula de um colega. Através desta 

tarefa pretendíamos que os professores reflectissem sobre as práticas dos seus pares 

(autoscopia) através da identificação de episódios críticos de ensino e a resposta às 

seguintes questões: 

- Porque é que o professor tomou aquela decisão? 

- Que estratégias de ensino foram utilizadas pelo professor? 

- Que sugestões/alternativas propõe? 
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3.3. Variáveis de produto 

 

Para além das variáveis de contexto e de processo, considerámos ainda variáveis 

de produto que visavam,  por um lado, analisar a qualidade do ensino e a satisfação dos 

alunos com as aulas de Educação Física, e, por outro, pretendiam medir o impacto da 

formação realizada com percepção da satisfação dos professores de Educação Física 

com a formação e a eficiência do desenvolvimento profissional contínuo.  

 

3.3.1. A qualidade do ensino 

 

Para definirmos a qualidade do ensino baseámo-nos no conceito de competência 

pedagógica do professor. Para o efeito adoptámos o conceito de eficácia do ensino 

entendida como a “competência de ensino em acção manifestada na gestão adequada do 

trabalho dos alunos na aula, de forma a garantir a coerência entre as intenções inerentes 

às propostas do professor e o trabalho efectivamente desenvolvido pelos alunos” 

(Onofre, 2000, p. 296). 

A qualidade do ensino foi analisada através das características da relação entre a 

participação do professor e dos alunos nos sistemas de tarefas da aula (Onofre, 2000). 

 

Quadro 16 – Operacionalização da variável Qualidade do Ensino 

 

 

Para uma melhor compreensão e facilidade de leitura, o que entendemos por 

cada uma das categorias está descrito junto dos quadros de apresentação dos resultados 

e no Protocolo de Observação dos Sistemas de Gestão das tarefas de instrução, gestão e 

do sistema social da turma que se encontra no Anexo 14. 

 

 

 

Conceito Dimensão Componentes 
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 Características da relação entre 

a participação do professor e 

alunos nos sistemas de tarefas 

da aula 

Comportamento de ensino 

na gestão da ecologia da 

aula: sistema de instrução, 

sistema de gestão, e 

negociação do sistema 

social da turma. 

Participação dos alunos 

no sistema de instrução 

(oportunidades de 

aprendizagem) e no 

sistema de gestão. 
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Quadro 17 – Categorias de observação dos Tempos de instrução e organização (Adaptado de Onofre, 2000) 

Categorias de 

observação 

Indicadores 

Tempo Útil 

Tempo Total Instrução 

Introdução das 

Actividades 

Tempo Introdução das actividades 

Tempo “na tarefa” Introdução das actividades 

Tempo “fora da tarefa” Introdução das actividades  

Informação Final 

Tempo Informação Final 

Tempo "na tarefa" em Informação Final 

Tempo "fora da tarefa" em Informação Final 

Prática 

Tempo total em Prática 

Tempo "na tarefa" em Prática  

Tempo "mais fácil" em Prática  

Tempo "mais difícil" em Prática 

Tempo "fora da tarefa" em Prática  

Tempo "espera" em Prática  

Tempo "deslocamento" em Prática 

Tempo "em ajuda" em Prática 

Organização/Gestão 

Tempo Organização 

Tempo de Chamada 

Tempo Formação de Grupos 

Tempo "na tarefa" em Formação de Grupos 

Tempo "fora da tarefa" em Formação de Grupos 

Tempo Manipulação do Material 

Tempo "na tarefa" em Manipulação do Material 

Tempo "fora da tarefa" em Manipulação do Material 

Tempo Transição 

Tempo "na tarefa" em Transição 

Tempo "fora da tarefa" em Transição 

Outros 

Total de Outros Episódios 

Tempo Outros Aquecimento 

Tempo Outros Disciplina 

Tempo Outras Situações 

 

  

 Posteriormente, contabilizámos a frequência dos episódios dos sistemas de 

instrução e de gestão: 
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Quadro 18 - Categorias de observação da Frequência de Episódios de instrução e organização (Adaptado de 

Onofre, 2000) 
 

Categorias de observação Indicadores 

Introdução das 

Actividades 

Episódios de Instrução 

Episódios de Introdução das Actividades 

Episódios Objecto de Comunicação Cognitiva 

Episódios Objecto de Comunicação Motora 

Episódios Comunicação Verbal 

Episódios Demonstração 

Episódios Comunicação Implícita 

Episódios Comunicação Explícita 

Episódios Comunicação Parcialmente Explícita 

Episódios Disposição Limitativa 

Episódios Disposição Favorável 

Episódios Sem Responsabilização 

Episódios Com Responsabilização 

Informação Final 

Episódios Informação Final 

Episódios Informação Final Implícita 

Episódios Informação Final Explícita 

Episódios Informação Final Parcialmente Explícita 

Episódios Informação Final Disposição Limitativa 

Episódios Informação Final Disposição Favorável 

Episódios Informação Final Sem Responsabilização 

Episódios Informação Final Com Responsabilização 

Prática 

Episódios Prática 

Episódios Prática Cognitiva 

Episódios Prática Motora 

Episódios Prática Massiva Simultânea 

Episódios Prática Massiva Alternada 

Episódios Prática Grupos/Tarefa 

Episódios Prática Áreas 

Episódios Prática Jogo 

Episódios Prática Responsabilização por Observação 

Episódios Prática Responsabilização por Feedback 

Episódios Prática Responsabilização por Avaliação 

Episódios Prática Responsabilização por Coacção 

Episódios Prática Sem Supervisão 

Organização/Gestão 

Episódios Gestão 

Episódios Formação Grupos 

Episódios Formação Grupos por Professor 

Episódios Formação Grupos por Alunos 

Episódios Manipulação de Material 

Episódios Manipulação de Material por Professor 

Episódios Manipulação de Material por Alunos 

Episódios de Transição 

Outros Outros Episódios  

 
 

 

Por fim, analisámos ainda o sistema social da turma: 
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Quadro 19 – Indicadores de gestão do sistema social da turma (Adaptado de Onofre, 2000) 

Categoria Indicadores 

Clima 

Relacional 

Na apresentação das actividades de aprendizagem, refere a sua utilidade para os alunos 

Na apresentação e avaliação das actividades solicita a opinião dos alunos sobre a aula 

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade 

Durante a prática de aprendizagem, acompanha os alunos com maior dificuldade 

Realça o esforço de aprendizagem dos alunos 

Solicita os alunos a apreciarem os seus sucessos de aprendizagem 

Solicita apreciações positivas dos alunos entre si 

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas 

Interage com os alunos a propósito de sentimentos que estes revelam sobre a aula 

Ajuda os alunos quando estes o solicitam 

Intervém individualmente com os alunos acerca da sua participação na aula 

Quando intervém com os alunos acerca da sua participação na aula, revela expectativas 

positivas 

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome 

Reage da mesma forma a comportamentos inapropriados semelhantes 

Durante a aula, interage com os alunos sobre assuntos pessoais 

Durante a aula, expressa sentimentos positivos acerca de conteúdos de aprendizagem 

Utiliza o discurso substantivo (descritivo) quando interage com os alunos 

Durante a aula, interage com a maioria dos alunos da turma 

Utiliza formas de comunicação não-verbal para manter um clima positivo 

Controlo 

da 

Disciplina 

Explicita as regras de conduta na aula 

Quando explicita as regras de conduta na aula, solicita e comenta a opinião dos alunos 

sobre as mesmas 

Utiliza formas de evocação (verbais e escritas) de conduta na aula 

Utiliza formas de comunicação não-verbal para controlar a conduta dos alunos 

Reage aos comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta da aula que foram 

desrespeitadas 

Reage aos comportamentos inapropriados mantendo o ambiente positivo na aula 

Realça os comportamentos apropriados dos alunos 

Controla a participação na aula dos alunos com comportamentos inapropriados 

Reforça os comportamentos apropriados, quando ocorre um comportamento inapropriado 

Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados que assumiram e as 

razões dos mesmos 

Quando reage aos comportamentos inapropriados explicita o seu prejuízo para a actividade 

da aula 

Reage de forma consequente aos comportamentos inapropriados 

Ameaça os alunos que revelam comportamentos inapropriados 

Castiga os alunos que revelam comportamentos inapropriados 

Promove castigos que utilizam características das actividades físicas como factores de 

punição 
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3.3.2. Satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física 

 

Como indicador da qualidade do ensino recorremos ainda à percepção dos 

alunos acerca do seu grau de satisfação face à  intervenção pedagógica do professor de 

Educação Física nas seguintes dimensões: instrução, gestão, clima relacional e 

disciplina (Quadro 20 e Quadro 21). 

 

Quadro 20 - Operacionalização da variável satisfação dos alunos com as aulas de EF nas dimensões 

instrução e gestão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão Categoria Sub-categoria Itens dos Alunos Indicadores 

S
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la
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d
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E
d
u

ca
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o
 F

ís
ic

a
 

In
st

ru
çã

o
 

Informação sobre 

as actividades 

- cativar a atenção e o interesse 

dos alunos para a aprendizagem; 

- explicar os exercícios 

esclarecendo os desafios da 

aprendizagem; 

- demonstrar os exercícios; 
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e 

L
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d
e 
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) 

 

Acompanhamento 

das actividades de 

aprendizagem 

- corrigir e ajudar os alunos a 

evoluírem na sua aprendizagem 

durante a prática; 

Avaliação final das 

actividades de 

aprendizagem 

- informar os alunos sobre os 

êxitos e as dificuldades que estes 

manifestaram na aprendizagem; 

G
es

tã
o

/O
rg

a
n

iz
a

çã
o

 

Organização dos 

alunos 

- formar e gerir os grupos/equipas 

de alunos durante a aula; 

Organização do 

espaço e 

equipamentos 

- gerir e utilizar os espaços e 

equipamentos durante a aula; 

Organização do 

tempo 

- gerir o tempo gasto na 

preparação dos exercícios e nas 

transições; 

- optimizar o tempo de prática dos 

alunos relacionado com os 

objectivos das sessões; 
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Quadro 21 - Operacionalização da variável  satisfação dos alunos com as aulas de EF nas dimensões 

clima e disciplina 

 

 

3.3.3. A percepção dos professores acerca da eficiência do desenvolvimento 

profissional contínuo 

 

Para avaliar o impacto do programa de desenvolvimento profissional contínuo 

adaptámos um conjunto de questões de Guskey (2002) e Day (2007) na versão final do 

questionário dos professores: 

- Novos conhecimentos/competências adquiridos com a formação realizada – os novos 

conhecimentos/competências adquiridos com a formação realizada; 

- Aplicação dos novos conhecimentos/competências na prática profissional – de que 

forma os professores aplicaram esses conhecimentos/competências na sua prática 

profissional; 

- Tipo de apoio da escola para participar, partilhar e implementar esses novos 

conhecimentos/competências – tipo de apoio sentido pelos professores para se 

envolverem na formação realizada; 

- Mudanças ocorridas na sua escola provocadas pela formação realizada – as mudanças 

que ocorreram na escola provocadas pela formação realizada; 

- Impacto da formação realizada no desempenho dos alunos – a percepção dos 

professores acerca do impacto da formação realizada no desempenho dos alunos. 

Dimensão Categoria Sub-categoria Itens dos Alunos Indicadores 
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Clima 

Relação 

aluno/ 
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- à escolha que o teu professor faz 

dos exercícios para o teu nível; 

- à forma como o teu professor te 

motiva para os exercícios; 
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Relação 

alunos entre 

si 

- à forma como o teu professor 

promove o  bom relacionamento 

entre os alunos; 

Relação 

aluno/ 

professor 

- à forma como o teu professor 

consegue que participes e colabores 

nas actividades da aula; 

- à forma como o teu professor 

mostra entusiasmo pelo que ensina;  

Disciplina 

Promoção 

- à maneira como o teu professor 

actua para evitar que os problemas 

de indisciplina aconteçam; 

Remediação 

- à maneira como o teu professor 

resolve os problemas de indisciplina 

que ocorrem na aula. 
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Os Directores e os Representantes dos grupos também se pronunciaram acerca 

dos efeitos alcançados/benefícios da formação. 

 

Quadro 22 - Operacionalização da variável eficiência do desenvolvimento profissional contínuo 

Dimensão Categoria Indicadores 

 

Eficiência 

do DP 

Novos conhecimentos/competências adquiridas com a formação 

realizada 

Pergunta aberta 

 

Aplicação dos novos conhecimentos/ competências adquiridas 

com a formação realizada 

Tipo de apoio da escola para participar na formação 

Mudanças ocorridas na escola  

Impacto no desempenho dos alunos 

 

Os professores do grupo experimental também se pronunciaram acerca dos 

aspectos positivos e negativos da formação, dos benefícios individuais e colectivos da 

formação, deixaram ainda sugestões para melhorarmos o nosso programa de formação. 

 

 

Quadro 23 - Operacionalização da variável Avaliação do Modelo Integrado de Desenvolvimento 

Profissional 

Dimensão Categoria Indicadores 

Avaliação do 

Modelo 

Integrado de 

Desenvolvimento 

Profissional 

Aspectos Negativos 

Aspectos Positivos 

Impacto pessoal 

Impacto no Grupo de Educação Física 

Sugestões 

Pergunta aberta 

Efeitos da Formação nos Alunos 

Efeitos da Formação nos Professores 

Factores que condicionaram a aplicação do Modelo 

Aspectos mencionados 

ao longo do processo 

 

 

3.3.4. A satisfação dos professores com a formação 

 

Como indicador do impacto da formação recorremos ainda à percepção dos 

professores acerca do seu grau de satisfação, face ao impacto que a formação realizada 

até à data teve na sua capacidade para ensinar ao nível das seguintes dimensões da 

intervenção pedagógica: instrução, gestão, clima relacional e disciplina (Quadro 24 e 

Quadro 25). 
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Quadro 24 - Operacionalização da variável satisfação dos professores com a formação nas 

dimensões instrução e gestão 

 

 

 

Quadro 25 - Operacionalização da variável satisfação dos professores com a formação nas 

dimensões clima e disciplina 

Dimensão Categoria Sub-categoria Itens dos Professores Indicadores 
S
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as actividades 

- cativar a atenção e o interesse 

dos alunos para a aprendizagem; 

- explicar os exercícios 

esclarecendo os desafios da 

aprendizagem; 

- demonstrar os exercícios; 
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Acompanhamento 

das actividades de 

aprendizagem 

- corrigir e ajudar os alunos a 

evoluírem na sua aprendizagem 

durante a prática; 

Avaliação final das 

actividades de 

aprendizagem 

- informar os alunos sobre os 

êxitos e as dificuldades que estes 

manifestaram na aprendizagem; 

G
es

tã
o

/O
rg

a
n

iz
a

çã
o

 

Organização dos 

alunos 

- formar e gerir os grupos/equipas 

de alunos durante a aula; 

Organização do 

espaço e 

equipamentos 

- gerir e utilizar os espaços e 

equipamentos durante a aula; 

Organização do 

tempo 

- gerir o tempo gasto na 

preparação dos exercícios e nas 

transições; 

- optimizar o tempo de prática dos 

alunos relacionado com os 

objectivos das sessões; 

Dimensão Categoria Sub-categoria Itens dos Professores Indicadores 

 

S
at

is
fa

çã
o

 c
o

m
 a

 f
o

rm
aç

ão
 

Clima 

Relação aluno/ 

matéria 

- seleccionar e adequar os 

exercícios ao nível dos alunos; 

- motivar os alunos para as tarefas 

de aprendizagem; 

 

E
sc

al
a 

o
rd

in
al

 d
e 

L
ic

ke
rt

 

(e
sc

al
a 

d
e 

sa
ti

sf
aç

ão
) 

 

Relação alunos 

entre si 

- promover um clima relacional 

de camaradagem, respeito e inter-

ajuda entre os alunos; 

Relação aluno/ 

professor 

- à sua capacidade para promover 

a participação e a colaboração dos 

alunos nas actividades da aula; 

- demonstrar entusiasmo enquanto 

ensina; 

Disciplina 

Promoção 

- tomar medidas que permitam 

prevenir  situações de indisciplina  

na aula; 

Remediação 

- resolver problemas de 

indisciplina ocorridos na aula. 
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Capítulo III – Participantes, instrumentos e procedimentos 

 

A observação como  método de investigação é o conjunto das operações através 

das quais o modelo de análise é submetido ao teste dos factos e confrontado com dados 

observáveis (Quivy & Campenhoudt, 1998).  

Neste capítulo começamos por apresentar os participantes no estudo: as escolas, 

os Directores das escolas, os grupos disciplinares e os seus Representantes, e os alunos. 

 Posteriormente, apresentamos todos os instrumentos utilizados: a análise 

documental, os questionários aplicados aos professores, os questionários aplicados aos 

alunos, as entrevistas semi-directivas, a observação da qualidade do ensino, os grupos 

de discussão, a autoscopia, e o portefólio. 

 Para cada um dos instrumentos fazemos uma descrição detalhada dos objectivos 

e dos procedimentos adoptados: condições de aplicação/realização e tratamento dos 

dados. 
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1. Os participantes 

 

Seguidamente, enunciamos os participantes do estudo e os critérios utilizados 

para a sua selecção: as escolas e os seus Directores, os grupos de Educação Física (os 

professores e os seus representantes) e os alunos. 

 

1.1. Selecção dos participantes 

 

Numa primeira fase (entre Setembro e Outubro de 2009) enviámos cartas de 

apresentação do estudo para dezasseis escolas do ensino básico da Península de Setúbal, 

das quais quatro se mostraram  receptivas para a colaboração nesta investigação. 

O exemplo das cartas enviadas ao Director das Escolas e aos Representantes dos 

grupos de Educação Física encontram-se no Anexo 1. 

 

1.1.1. Critérios de selecção 

 

A selecção das escolas atendeu aos seguintes critérios: 

- a disponibilidade dos grupos Disciplinares para colaborarem no estudo; 

- a proximidade das escolas para facilidade de deslocação durante a fase de 

implementação do modelo de formação, nomeadamente da recolha de dados, uma vez 

que esta implicou a conciliação dos horários dos professores de quatro escolas; 

- a equidade de condições de estrutura e funcionamento das escolas. 

 

1.2. As escolas 

 

O estudo envolveu quatro escolas básicas da Península de Setúbal. As duas 

escolas que reuniam as condições para iniciarmos de imediato o estudo constituíram o 

nosso grupo experimental e nelas aplicámos o modelo de formação e aí foram 

recolhidos os dados referentes às variáveis do processo e de impacto de formação. Nas 

restantes duas, que constituíram o grupo de controlo, foram apenas recolhidos os dados 

referentes às variáveis de impacto. 
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1.3. Os Directores das escolas 

 

Contámos com a colaboração dos Directores das quatro escolas e com os seus 

testemunhos, nas entrevistas semi-directivas, gentilmente concedidas, com o intuito de 

perceber de que modo a Direcção de cada uma das escolas acompanhou o 

desenvolvimento da proposta apresentada ao grupo de Educação Física. 

 

1.4. Os grupos disciplinares de Educação Física 

 

O conjunto dos quatro grupos disciplinares de EF era integrado por vinte e oito 

professores. Para a realização do nosso estudo contámos com a colaboração de vinte e 

três professores - 82% de adesão - distribuídos pelas quatro escolas da seguinte forma: 

 

Quadro 26 - Adesão dos Professores ao estudo 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 
Totais 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Nº de Professores do 

Grupo de EF 
N=5 N=9 N=7 N=7 N=28 

Nº de Professores que 

aderiram ao estudo 

N= 5 

(21,7%) 

N=6 

(26,1%) 

N=7 

(30,4%) 

N=5 

(21,7%) 

N=23 

(82,0%) 

Género 
Masculino=2 

Feminino=3 

Masculino=6 

Feminino=0 

Masculino=3 

Feminino=4 

Masculino=2 

Feminino=3 

Masculino=13 

Feminino=10 

 

Nas Escolas A e C todos os professores participaram no estudo. Apesar da 

resposta favorável da Escola B à implementação do estudo, num total de nove 

professores apenas aderiram seis, e destes somente três concluíram o processo. Na 

Escola D tivemos alguns problemas devido à instabilidade do corpo docente e ao facto 

de um dos professores ter que ser excluído do estudo devido a problemas técnicos de 

recolha de dados. 

A média global das idades era de 44,8 anos. A média das idades dos professores 

da Escolas A e D eram inferiores à média global. Em relação ao tempo de serviço, a 

média do total dos professores foi de 20,4 anos e, neste caso, apenas os professores da 

Escola A se encontravam abaixo da média. A repartição dos participantes por género foi 

de treze professores e dez professoras. 
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Quadro 27 - Caracterização dos Grupos de Professores 

 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Totais 
Escola A Escola B Escola C Escola D 

Idade  
44,7±5,1 

(N=4) 

46,7±10,5 

 

45,0±9,6 

 

42,4±10,2 

 

44,8±8,9 

(N=22) 

Tempo de serviço 

20,0±4,1 

Min=15 

Máx=25 

20,5±11,3 

Min=7 

Máx=32 

20,6±7,2 

Min=11 

Max=31 

20,4±11,8 

Min=8 

Máx=33 

20,4±8,5 

Min=7 

Max=33 

Género 
Masculino=2 

Feminino=3 

Masculino=6 

Feminino=0 

Masculino=3 

Feminino=4 

Masculino=2 

Feminino=3 

Masculino=13 

Feminino=10 

 

No que respeita à formação inicial, dos vinte e três professores a maioria dos 

participantes em cada escola fez a sua formação inicial na FMH (antigo INEF/ISEF) 

seguida da ESE de Setúbal. Nas escolas do grupo de controlo, os professores realizaram 

a sua formação inicial em quatro instituições muito distintas. 

Relativamente às habilitações académicas, dos vinte e três professores 

participantes, dezasseis tinham licenciatura em Educação Física (70,0%), seis tinham 

grau de mestre (26,0%) e um o grau de bacharel em Educação Física (4,3%). 

Apesar de termos vinte e três participantes para o estudo da qualidade do ensino 

apenas pudemos contar com dezoito por dificuldade de recolha de dados. 

 

Quadro 28 - Caracterização dos participantes para o estudo da qualidade do ensino (N=18) 

Grupo 
Professor 

Observado 
Escola Género 

Tempo de 

serviço 

Situação 

profissional 

Habilitação 

Académica 

Nível de 

ensino 

 

E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

1 B M 29 QND Licenciatura 6º 

2 B M 31 QND Licenciatura 6º 

4 B M 13 QND Licenciatura 5º 

5 B M 32 QND Mestrado 5º 

6 A M 20 QND Mestrado 6º 

7 A M 17 QND Mestrado 9º 

8 A F 25 QND Licenciatura 6º 

9 A F 23 QND Licenciatura 7º 

10 A F 15 QND Mestrado 8º 

 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

11 C F 22 QND Licenciatura 6º 

12 C F 18 QND Mestrado 7º 

14 C F 11 QND Licenciatura 8º 

16 C F 16 Contratado Mestrado 5º 

17 C M 17 QND Licenciatura 5º 

20 D F 8 Contratado Licenciatura 6º 

21 D M 33 QND Licenciatura 5º 

22 D M 15 QND Licenciatura 9º 

23 D F 13 QND Licenciatura 9º 
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 A nossa amostra é composta, maioritariamente, por professores entre os “8-15” e 

os “16-23” anos de tempo de serviço. De acordo com Day (2007) estas etapas são 

decisivas para o desenvolvimento profissional devido às crescentes tensões no trabalho. 

 

1.4.1. Os Representantes dos grupos de Educação Física 

 

Dos vinte e três professores participantes, quatro desempenhavam funções de 

Representantes dos grupos disciplinares e possuíam as seguintes características: 

 

Quadro 29 - Caracterização dos Representantes dos Grupos Disciplinares 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Representante 

do Grupo de 

Educação 

Física 

Licenciado 

PQND 

25 anos de  

tempo de serviço 

Coordenador do 

Depart. Expressões  

Mestre 

PQND 

32 anos de 

tempo de serviço 

Coordenador do  

Depart. Expressões 

Licenciado 

PQND 

31 anos de 

tempo de serviço 

Licenciado 

PQND 

15 anos de  

tempo de serviço 

 

 

1.5. Os alunos 

 

Na fase inicial responderam ao questionário 495 alunos com uma média de 

idades de 11,8±1,6 anos, em que a idade mínima foi de nove anos e a máxima de 

dezassete anos.  

 

Quadro 30 - Número de alunos por escola 

 Escola A Escola B Escola C Escola D Total 

N 111 

(22,4%) 

133 

(26,9%) 

160 

(32,3%) 

91 

(18,4%) 

495 

(100%) 

 

Na fase final do nosso estudo a amostra contou com 492 alunos. Os 

questionários foram aplicados às mesmas turmas. Apresentamos apenas a estatística 

descritiva da amostra inicial, pois a variação não deve ser muito grande e para o nosso 

estudo não nos parece relevante. 

A distribuição pelos géneros, masculino e feminino, foi praticamente igual: 

metade rapazes e metade raparigas. A distribuição pelos anos de escolaridade foi a 

seguinte:  
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Quadro 31 - Percentagem de alunos por ano de escolaridade e por escola 

Ano de 

escolaridade 
Escola A Escola B Escola C Escola D 

Total 

5º - 46,6 30,0 22,0 26,3 

6º 37,8 53,4 43,8 38,5 44,0 

7º 18,9 - 15,0 - 9,1 

8º 19,8 - 11,3 - 8,1 

9º 23,4 - - 39,6 12,5 

 

 

 A análise descritiva dos dados dos questionários dos alunos encontra-se no 

Anexo 8. 

 Para a observação da qualidade do ensino foram seleccionados pelo professor da 

turma quatro alunos com desempenhos físico-motores diferenciados: rapaz com melhor 

desempenho (rapaz +); rapariga com melhor desempenho (rapariga +); rapaz com pior 

desempenho (rapaz -); e rapariga com pior desempenho (rapariga -). 

 

 

2. Instrumentos e procedimentos 

 

Através da observação directa das aulas pudemos visualizar e registar os 

comportamentos, actividades e contextos da relação pedagógica (Ribeiro & Onofre, 

2009, p. 1115).  

Para a recolha de dados pré-existentes recolhemos informações de documentos 

com o objectivo de encontrar informações úteis para estudar o problema em estudo 

(análise documental). 

A análise documental e a entrevista semi-directiva forneceram-nos dados 

qualitativos. As entrevistas foram realizadas aos Representantes dos grupos de 

Educação Física, aos Directores das escolas e aos professores que interromperam a 

formação. 

Os inquéritos por questionário e a observação de aulas facultaram-nos dados 

quantitativos. Os questionários foram aplicados aos professores de Educação Física e 

aos alunos das quatro escolas participantes. Algumas das questões dos questionários dos 

professores foram retiradas/adaptadas dos questionários de outras investigações 

nacionais e internacionais (Flores et al, 2005, 2007; Forte, 2009; Guskey, 2002), tendo 

sido feito, previamente, o pedido de autorização aos respectivos autores. As versões 
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iniciais (antes do estudo) e finais (após o estudo) dos questionários dos professores e 

dos alunos encontram-se nos Anexos 3 e 4. 

O recurso a múltiplas fontes de informação teve como principal objectivo a 

triangulação dos dados. As questões da validade e fiabilidade da investigação foram 

uma preocupação constante no sentido de evitar enviesamentos no processo.  

Todos os instrumentos de recolha de dados, bem como a metodologia utilizada 

para a recolha de imagem (filmagem das aulas de Educação Física) foram previamente 

autorizados pela Comissão Nacional de Protecção de Dados, pela Direcção-Geral de 

Inovação e de Desenvolvimento Curricular (DGIDC) e pelos Encarregados de Educação 

dos alunos (Anexo 2). 

Foi implementado um estudo piloto para ensaiar e testar os procedimentos e 

instrumentos de recolha e análise dos dados envolvendo: uma escola do segundo e 

terceiros ciclos do ensino básico da Península de Setúbal; os sete professores que 

compunham o grupo disciplinar de Educação Física; e cinco turmas, do sétimo ano de 

escolaridade, num total de cento e dez alunos no início do ano lectivo de 2009/2010.  

 

2.1. Análise documental 

 

Neste estudo a análise documental foi utilizada para recolher informações 

através da análise de documentos (Quivy & Campenhoudt, 1998).  Teve uma função de 

complementaridade dos dados e incidiu sobre os documentos formais (Projecto 

Educativo e Plano Anual de Actividades) que se encontravam disponíveis nos sites das 

escolas e nos documentos dos grupos disciplinares cedidos pelos seus Representantes.  

 

2.1.1. Objectivos 

 

O nosso objectivo era obter informações acerca da vida das escolas enquanto 

organizações. A análise documental permitiu conhecer melhor as escolas, as suas 

actividades, dinâmicas e proceder à caracterização dos contextos, nomeadamente 

perceber a existência de práticas colaborativas na escola.  
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2.1.2. Procedimentos de recolha dos dados 

 

Os documentos foram consultados e retirámos as informações que considerámos 

mais pertinentes para a caracterização dos contextos, uma vez que o Plano Anual de 

Actividades espelha as prioridades definidas nos Projectos Educativos das Escolas e, 

por sua vez,  a filosofia de cada escola.  

 

2.2. O questionário aos professores sobre as suas características profissionais e 

percepções sobre a formação contínua 

 

Através do inquérito por questionário aos professores obtivemos os dados 

pessoais e profissionais dos professores que contribuiram para a caracterização dos 

contextos de trabalho e da formação contínua realizada pelos docentes.  

O questionário utilizado no nosso estudo resultou da adaptação integrada de 

vários questionários utilizados noutras investigações e de algumas questões construídas 

de raiz.   

Reunimos algumas questões por nós utilizadas noutra investigação (Branco, 

2004); um conjunto de questões adaptadas de Flores & Veiga Simão (2005, 2007) no 

âmbito de um estudo internacional (Portugal, Finlândia, e Sérvia e Montenegro); outras 

questões foram adaptadas de Forte (2009); e outras ainda foram retiradas dos estudos 

desenvolvidos por Guskey (2002). As versões, inicial e final, do questionário aplicado 

aos professores encontram-se no Anexo 3. 

 Da investigação de Branco (2004) adaptámos as questões relativas aos 

temas/conteúdos das acções de formação realizadas, as modalidades de formação 

frequentadas/preferidas e a principal razão da escolha das acções de formação. 

 De Flores & Veiga Simão (2005, 2007) e Forte (2009) adaptámos as questões 

referentes às principais motivações/efeitos alcançados com a formação realizada e os 

items relativos à experiência dos professores na escola. 

 De Guskey (2002) adaptámos as questões relativas à eficiência do 

desenvolvimento profissional contínuo. 

 O questionário aos professores está dividido em sete partes e indaga acerca de: 

- dados pessoais e profissionais (perguntas abertas); 
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- necessidades de formação através de uma escala ordinal de Lickert (escala 

facilidade/dificuldade); 

- formação contínua realizada através de uma escala nominal dicotómica (sim/não) e 

perguntas abertas; 

- motivação para a formação/efeitos alcançados através de uma escala ordinal de Lickert 

(escala de importância) e perguntas abertas;  

- contexto profissional através de uma escala ordinal de Lickert (escala de 

concordância); 

- práticas de colaboração na escola (perguntas abertas); 

- grau de satisfação relativamente ao impacto com a formação realizada através de uma 

escala de Lickert (escala de satisfação). 

 Relativamente ao grau de satisfação com a formação realizada procedeu-se ao 

cálculo da consistência interna de todos os itens da escala, no início e no final do 

estudo. Como o valor do Alpha de Cronback foi bom em ambos os momentos, 0,88 e 

0,90, respectivamente, procedeu-se à criação de um índice com base em todos os itens 

da escala de satisfação (Anexo 7).  

 

2.2.1. Objectivos 

 

O questionário dos professores tinha como principais objectivos: 

- caracterizar os participantes através da recolha de dados pessoais e profissionais; 

- identificar as necessidades individuais de formação ao nível das matérias nucleares 

dos PNEF; 

- caracterizar a formação contínua realizada até ao início do estudo (temas/conteúdos, 

modalidades de formação, instituições formadoras, aspectos positivos, aspectos 

negativos, actividades de formação, principais motivações e efeitos alcançados); 

- caracterizar os contextos de trabalho ao nível das oportunidade de aprendizagem e de 

desenvolvimento profissional, lideranças e cultura(s) de escola(s) e práticas de 

colaboração; 

- medir o impacto da formação realizada, nomeadamente através da percepção do grau 

de satisfação dos professores com aquela. 
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2.2.2. Condições de aplicação  

 

Os questionários aos professores foram aplicados numa das sessões de formação 

no grupo disciplinar de Educação Física e por auto-administração. 

 

2.2.3. Tratamento dos dados 

 

Foi realizada uma análise estatística descritiva dos dados. Para as variáveis 

nominais e ordinais calculámos as frequências e para as variáveis numéricas calculámos 

as médias e os desvio-padrão. As escalas de Likert foram tratadas como variáveis 

numéricas, uma vez que são passíveis de serem consideradas como variáveis 

quantitativas (Maroco, 2003). Para o tratamento dos dados utilizámos o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences version 18.0). 

 

2.3. O questionário aos alunos sobre a sua percepção acerca das necessidades de 

formação dos professores e o seu grau de satisfação face às aulas de Educação Física 

 

O questionário dos alunos foi construído de raiz e teve como ponto de partida o 

questionário dos professores. Com as devidas adaptações terminológicas, professores e 

os alunos responderam aos mesmos itens da escala de satisfação. 

O questionário aos alunos está dividido em três partes e indaga acerca de: 

- dados pessoais (perguntas abertas); 

- percepção das necessidades de formação dos professores  através de uma escala 

ordinal de Lickert (escala facilidade/dificuldade); 

- grau de satisfação relativamente à intervenão pedagógica do professor através de uma 

escala de Lickert (escala de satisfação). 

De forma a simplificarmos a informação da escala de satisfação dos alunos face 

às aulas de Educação Física, utilizámos a técnica de análise de componentes principais 

(ACP) para resumir a informação existente nos vários itens da escala. O mesmo 

tratamento foi realizado para as respostas obtidas no início e no final do estudo. Para a 

realização da ACP, no ínicio do estudo, foram incluídos todos os itens da escala 

verificando-se que todos apresentavam uma comunalidade aceitável (Pallant, 2007). 

Após a verificação da adequabilidade da ACP aos dados em questão, por via de testes 
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de esfericidade de Bartlett (X
2
(120)=1145,156, p<0,001)  e da estatística de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO=0,923) extraiu-se uma componente, de acordo com a regra do 

eigeinvalue superior a 1, que explica 61,4% da variância total das variáveis originais. 

No final do estudo, utilizando todos os itens da escala verificou-se, novamente, uma 

comunalidade aceitável (Pallant, 2007). Os testes de esfericidade de Bartlett 

(X
2
(120)=725,427, p<0,001) e da estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=0,9) 

permitiram a extracção de uma componente, de acordo com regra do eigeinvalue 

superior a 1, que explica 60,2% da variância total das variáveis originais (Anexo 5). 

Utilizando todos os itens da escala, representados na única componente que 

resultou da ACP, procedemos ao cálculo do Alphas de Cronbach. No início (α=0,96) e 

no final  (α=0,95) do estudo obtivemos valores muito bons, pelo que calculámos o 

índice global de satisfação dos alunos inicial e o final (Anexo 9). 

 Em virtude dos questionários dos alunos serem anónimos e de não termos uma 

forma explícita de compararmos os resultados obtidos por aluno no início e no final do 

estudo, optámos por encontrar um valor global da satisfação com as aulas de Educação 

Física por turma. 

 Assim, professores e alunos responderam às mesmas questões. Os primeiros 

indicaram o grau de satisfação com a formação realizada em dezasseis itens 

subdivididos pelas quatro dimensões da intervenção pedagógica do professor e os 

alunos pronunciaram-se acerca da maneira como o professor intervém nesses mesmos 

itens manifestando o grau de satisfação. 

Com base na diferença entre os valores iniciais e finais obtidos nos índices de 

satisfação dos professores com a formação, e dos alunos com as aulas de EF,  

calculámos uma nova variável para os professores e outra para os alunos, a que 

chamámos: evolução da satisfação dos professores com a formação e evolução da 

satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física, respectivamente. Com essas 

novas variáveis procedeu-se ainda ao cálculo da sua correlação com as variáveis da 

qualidade do ensino. 

As versões, inicial e final, dos questionários aplicados aos alunos encontram-se 

no Anexo 4. 
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2.3.1. Objectivos 

 

O questionário dos alunos tinha como principais objectivos: 

- caracterizar os participantes através da recolha de dados pessoais; 

- perceber se os alunos têm alguma percepção acerca das necessidades de formação dos 

professores; 

- conhecer o grau de satisfação dos alunos face às aulas de Educação Física. 

 

2.3.2. Condições de aplicação 

 

Os questionários aos alunos foram aplicados tendo em conta os seguintes 

procedimentos: 

- foram realizados contactos com as Direcções das escolas, com os Representantes dos 

grupos de Educação Física, com o Coordenador dos Directores de Turma e com os 

professores de Formação Cívica e de Educação Física; 

- os questionários foram aplicados pelo investigador nas aulas de Formação Cívica na 

ausência do professor de Educação Física; 

- foi feita a leitura acompanhada, em voz alta do questionário, e procedeu-se ao 

esclarecimento de dúvidas sempre que existiram. 

Verificámos que o tempo médio para o preenchimento do questionário dos 

alunos foi de aproximadamente quinze minutos. 

 

2.3.3. Tratamento dos dados 

 

Os dados recolhidos através do questionário aos alunos foram submetidos a um 

tratamento semelhante ao descrito na análise dos dados dos questionários dos 

professores. 

 

2.4. A entrevista semi-directiva 

 

A entrevista semi-directiva é a que melhor se adequa ao nosso estudo, na medida 

em que, apesar da existência de um guião, o entrevistador não está limitado a essas 
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perguntas e tem liberdade para conduzir a conversação e fazer perguntas 

complementares (Quivy & Campenhoud, 1998; Ghiglione & Matalon, 2001). 

Realizámos entrevistas aos Representantes dos grupos de Educação Física (no 

início e no final do estudo), aos Directores das quatro escolas e aos professores que 

interromperam a formação (no final do estudo).  

 

2.4.1. Objectivos 

 

 As entrevistas realizadas aos quatro representantes dos grupos de Educação 

Física visavam: 

- aprofundar algumas das suas respostas após a análise dos dados obtidos nos 

questionários aos professores; 

- caracterizar a dinâmica dos grupos de professores participantes; 

- caracterizar o contexto e a dinâmica das escolas participantes; 

- conhecer as suas expectativas face ao programa de desenvolvimento profissional 

proposto (escolas experimentais). 

 No final do estudo realizámos entrevistas aos Directores das quatro escolas para 

percebermos de que modo a Direcção acompanhou o desenvolvimento da proposta de 

formação implementada (grupo experimental) ou o desenvolvimento do estudo 

realizado com o grupo de Educação Física (grupo de controlo). Realizámos ainda 

entrevistas aos professores que interromperam a formação para compreendermos os 

motivos associados à sua dificuldade/indisponibilidade para continuar na formação. 

 

2.4.2. Condições de realização 

 

A construção do guião da entrevista inicial precedeu a realização da mesma para 

servir de orientação na condução da entrevista (o guião da entrevista inicial e final aos 

Representantes dos grupos de Educação Física, aos Directores e aos professores que 

interromperam a formação encontra-se no Anexo 12). 

A legitimação da entrevista consistiu em: 

- Informar o entrevistado dos objectivos da entrevista; 
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- Solicitar ajuda ao entrevistado, informando-o que o seu contributo era fundamental 

para o estudo; 

- Assegurar a confidencialidade das informações fornecidas; 

- Pedir permissão para gravar a entrevista em áudio e fazer citações garantindo o 

anonimato e a utilização restrita dos dados a esta investigação. 

 

2.4.3. Validação da entrevista 

 

Depois de transcritas, as entrevistas realizadas aos Representantes dos grupos 

Disciplinares foram validadas pelos próprios através da leitura das mesmas.  

 

 

2.4.4. Procedimentos de análise 

 

A análise de conteúdo foi o procedimento escolhido para analisar o teor das 

entrevistas. Bardin (1995, p. 38) define a análise de conteúdo como “um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objectivos de descrição de conteúdo de mensagens”. Este autor salienta ainda que a 

análise de conteúdo oferece a possibilidade de tratar, de forma metódica, a informação e 

os testemunhos que apresentam alguma profundidade e complexidade.  

O processo de análise decorreu de acordo com as três fases do modelo 

interactivo (Miles & Huberman, 1984 cit. in Forte, 2009): redução dos dados, a sua 

apresentação e a interpretação/verificação das conclusões. A redução dos dados ocorreu 

durante todo o processo de tratamento dos dados, consistiu na selecção, focagem, 

simplificação, abstracção e transformação do material recolhido. Na 

apresentação/organização dos resultados procurou-se uma forma que possibilitasse a 

interpretação dos mesmos. 

As entrevistas foram gravadas em áudio mp3 seguindo-se a sua transcrição 

integral para texto. Após uma primeira leitura “flutuante” (Bardin,1995), onde foram 

assinalados os vários códigos em todas as entrevistas sem que as categorias estivessem 

definidas à partida (análise indutiva). A partir do guião procurámos ao longo dos 

discursos organizar os códigos de resposta às perguntas segundo o critério semântico, 

ou seja, o recurso a categorias temáticas. 
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Esses códigos foram posteriormente reorganizados em categorias e sub-

categorias garantindo as características apontadas por (Bardin, 1995): homogéneas, 

exaustivas, exclusivas, objectivas e adequadas ou pertinentes. Inicialmente, debruçámo-

nos sobre cada entrevistado separadamente, realizando uma análise vertical e revista aos 

diferentes temas e de seguida procedemos a uma análise horizontal sobre cada um dos 

temas. Posteriormente, agrupámos as unidades de registo análogas. Este processo de 

codificação foi validado por um especialista, na busca de validade interna (validação 

inter-observadores). Procurámos ainda algum apoio na bibliografia mais recente, 

nomeadamente, nos trabalhos desenvolvidos por Flores, Veiga Simão (2005, 2007) e 

Forte, 2009 (análise dedutiva).  

 

2.4.5. Tratamento dos dados 

 

Para a análise de conteúdo das entrevistas recorremos ao Software MaxQda 

2010. O MaxQda é uma ferramenta de análise de dados qualitativos com enormes 

potencialidades para a análise das relações. Porém, no nosso caso, utilizámo-lo apenas 

para agrupar as unidades de registo nas categorias previamente definidas à medida que 

as mesmas iam sendo mencionadas pelos entrevistados ao longo dos seus testemunhos: 

“(…) teriam como informação de base a presença ou a ausência de uma característica ou 

modo segundo o qual os elementos do «discurso» estão articulados uns com os outros.” 

(Quivy & Campenhoud, 1998, pp. 227-228). Alguns exemplos de unidades de registo 

encontram-se no Anexo 13. 

 

2.5. Observação da qualidade do ensino 

 

 Para Quivy & Campenhoud (1998, p. 196)  “(…) os métodos de observação 

directa constituem os únicos métodos de investigação social que captam os 

comportamentos no momento em que eles se produzem (…)”. A observação da acção 

do professor é um recurso fundamental para a tomada de consciência de como está a 

desenvolver-se o ensino.  
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2.5.1. Objectivos  

 

A análise da qualidade das aulas de Educação Física visou conhecer o impacto 

da formação realizada pelos professores nas suas práticas e perceber os seus efeitos na 

participação dos alunos através da análise comparativa dos resultados obtidos em cada 

um dos grupos em dois momentos distintos (no início e no final do estudo). 

 

2.5.2. Protocolo do sistema de observação da actividade de ensino ou ecologia da aula 

 

Para o estudo da qualidade do ensino utilizámos o sistema de observação da 

ecologia da aula Task Structure Observation System - TSOS adaptado de Onofre (2000) 

e Siedentop (1992), cujo protocolo se encontra no Anexo 14. 

A recolha de dados sobre a ecologia da aula foi realizada com recurso ao sistema 

de observação supracitado onde introduzimos algumas modificações que considerámos 

pertinentes para o nosso estudo. 

No sistema de observação das tarefas de instrução e gestão para a caracterização 

da expressão temporal que cada um dos sistemas de tarefas assume no cômputo geral da 

aula, utilizámos como grandes categorias as divisões básicas do tempo de aula: 

episódios de instrução, de gestão e outros episódios. Para assinalar estas categorias o 

sistema utiliza a técnica de registo de duração. No sub-sistema para a observação das 

tarefas de instrução, os episódios de instrução subdividem-se: em introdução das 

actividades da aula, em tarefas práticas de aprendizagem e em tarefas de avaliação final 

das actividades da aula. No sub-sistema para a observação das tarefas de gestão, os 

episódios de gestão subdividem-se em: chamada, formação de grupos, manipulação de 

material, transição e outros.  

Por outro lado, assinalámos as principais características destes episódios. Para os 

episódios de instrução e gestão, analisámos o tipo de tarefa, as características da 

participação do professor e dos alunos, e o contexto de realização. Para esse efeito, 

recorremos às categorias dedutivas de observação e às notas de campo. O tipo de 

participação do professor é analisado a partir da observação das características das suas 

acções para propor ou acompanhar as tarefas. Para a caracterização do contexto de 

realização da tarefa, o foco da observação recai sobre as características físicas da 
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mesma. Na análise da participação dos alunos, o sistema regista o nível de congruência 

da sua actividade para com as tarefas propostas na aula. 

O sistema de observação da ecologia da aula é composto por três sub-sistemas:  

a) um sistema dedutivo por sinais para a observação da gestão do sistema social 

da turma realizado pelo professor (centrado nas dimensões de disciplina e clima 

relacional). Na observação das características gerais da gestão do sistema social da 

turma, fomos verificar a intensidade com que os indicadores definidos se manifestam 

em cada aula. Para o efeito utilizámos uma escala de classificação, com um conjunto de 

sinais correspondentes ao conjunto dos indicadores. Para assinalar a presença dos itens 

foi utilizada uma escala com quatro níveis de frequência preenchida no final da aula 

tendo por base a impressão geral da mesma.  

Utilizámos ainda a análise indutiva da comunicação não-verbal do professor: 

“(…) todo o tipo de actividade motora ou física de várias partes do corpo que, na 

interacção face-a-face, tem um papel comunicativo importante: os movimentos do corpo 

dão informações sobre o estado de espírito de um indivíduo sobre as suas atitudes e 

intenções comunicativas, assim como sobre questões relacionadas com a informação 

transmitida pela fala” (Rodrigues, 2007, p. 86).  

Retirámos a segunda escala dicotómica que permitia apreciar sinais que 

evidenciavam características globais da aula por serem redundantes na medida em que a 

análise das categorias de gestão da aula e as notas de campo já permitem essa análise. 

Utilizámos os indicadores de gestão do sistema social da turma já referidos 

anteriormente; 

b) um sistema de observação indutiva, de notas de campo, que acompanha, com 

descrições livres de aspectos críticos da aula, isto é, correspondem a registos escritos de 

vários aspectos da aula não assinalados nos sub-sistemas dedutivos e para assinalar as 

circunstâncias julgadas como úteis para interpretar os dados recolhidos nos mesmos 

(nas temáticas: actividade do professor, actividade dos alunos e contexto das aulas, e 

análise da comunicação não-verbal do comportamento do professor e dos alunos com 

desempenhos diferenciados) acompanhadas de notas de campo sempre que se justificar. 

No comportamento não-verbal registam-se formas de comunicação não-verbal do aluno 

em reacção ao comportamento do professor (e.g.: proximidade com o professor, 

contacto visual, expressão facial, contacto físico com o professor, postura, gestos, etc.).  
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Para a redução do seu nível de inferência foi assumido um procedimento 

essencialmente descritivo dos factos (Bogdan & Biklen, 1994); 

c) um sub-sistema para a análise das características gerais de gestão e 

participação nas tarefas da aula, com particular incidência sobre as tarefas de instrução e 

de gestão, que a seguir iremos descrever mais detalhadamente. O tipo de participação do 

professor é analisado a partir da observação das características das suas acções para 

propor ou acompanhar as tarefas.  

 A técnica utilizada é o registo de duração. Na análise da participação dos alunos, 

o sistema regista o nível de congruência da sua actividade para com as tarefas propostas 

na aula e a sua reacção. Para assinalar esta categoria são utilizadas as técnicas de registo 

por intervalos de cinco segundos, num sistema similar ao utilizado para analisar o ALT-

PE (Siedentop, 1992; Onofre, 2000) e a análise indutiva da comunicação não-verbal dos 

alunos à reacção do comportamento do professor.  

Em relação à participação do professor nas tarefas de instrução das actividades, 

utilizámos os indicadores: a) o conteúdo da informação a que se reportava a tarefa; b) a 

modalidade de comunicação privilegiada na tarefa; c) a clareza da sua informação; d) a 

disposição adoptada para realizar essa comunicação e f) o grau de responsabilização 

imposto pelo desenvolvimento da tarefa. Em relação ao tipo de participação do aluno, 

utilizámos a congruência da sua actividade como indicador do nível de empenho e 

oportunidade de comunicação na tarefa. 

Relativamente à qualidade das tarefas práticas, utilizámos: a) o tipo de tarefa; b) 

o contexto organizativo em que decorriam e c) o tipo de responsabilização utilizado. 

Para a participação dos alunos considerámos a congruência da sua actividade com a 

tarefa definida pelo professor. No que respeita à avaliação final das actividades, foram 

utilizados os indicadores: a) a clareza da informação; b) o tipo de responsabilização e c) 

o tipo de participação dos alunos. 

Como indicadores da qualidade do sistema de tarefas de organização, os 

indicadores considerados tiveram em conta as características das tarefas de logística 

organizativa da aula. Para isso considerámos a tipologia das tarefas que o integravam: 

para duas delas (o início da aula e a chamada) analisámos de forma indutiva as suas 

características gerais (pontualidade e tipo de actividade principal), para os outros três 

tipos de tarefas de gestão (manipulação de material, formação de grupos e tarefas de 
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transição) observámos os indicadores sujeitos a análise dedutiva (o protagonismo da 

coordenação operacional da tarefa e a congruência da actividade dos alunos). Em ambos 

os casos recolhemos notas de campo que permitissem diferenciar outras características 

previamente antecipadas. 

 

2.5.3. Ficha de registo do TSOS e sua utilização 

 

Para o registo das observações realizadas a partir deste sistema utilizou-se uma 

ficha de codificação que se reparte por duas secções destinadas aos registos obtidos 

pelos três sub-sistemas de observação (Anexo 15). 

 A primeira parte refere-se ao sistema de observação das tarefas e permite 

assinalar o conjunto das categorias observadas para cada episódio e tarefa da aula, a 

partir de uma nomenclatura própria definida no protocolo de observação. Nessa ficha 

existe um espaço para a categorização de cada episódio, o tempo de início e final e a 

tarefa respectiva. Relativamente, aos episódios de instrução e de gestão, realizou-se a 

codificação completa de todas as dimensões de categorias referentes ao professor, 

alunos e, se for caso disso, do contexto. Para a categoria Outros Episódios, o único 

aspecto que se registou foi o tempo. Existe ainda um espaço para o registo das notas de 

campo. 

A categoria Congruência assume dois estados (sub-categorias). Considera-se que 

a participação do aluno é congruente com a tarefa, na Tarefa (NT) se o aluno que é alvo 

da observação se encontrar a orientar-se visualmente ou numa atitude de atenção para a 

fonte de informação (o professor ou outra indicada por ele), sem que esteja em 

interacção verbal com qualquer um dos seus colegas, ou noutra qualquer actividade 

concorrente. Também se considera na tarefa as respostas adequadas do aluno no caso de 

ter sido alvo de uma pergunta do professor. Considera-se Fora da Tarefa quando o aluno 

em observação não se encontrar visualmente orientado para a fonte de informação, 

esteja em interacção verbal com algum dos seus companheiros, visualmente orientado 

para outra fonte de informação ou, na circunstância de ter sido questionado, não 

responde ou responde inadequadamente ao professor. 

 Estabeleceu-se um conjunto de convenções de registo decorrente do treino para a 

aplicação do sistema. As categorias da congruência do comportamento dos alunos 
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foram sujeitas a um registo presencial durante cada episódio de cinco segundos. Nos 

casos em que houve necessidade de realizar a opção de registo por uma das categorias, 

por ocorrência de dois comportamentos no mesmo intervalo, utilizou-se um critério 

comportamental hierárquico, isto é, convencionou-se assinalar o comportamento mais 

importante recorrendo à seguinte ordenação decrescente (Pierón, 1994, 1999; Sarmento, 

2004). Na Tarefa (que engloba o Moderadamente Mais Fácil e Moderadamente Mais 

Difícil); Ajuda; Manipulação de Material; Deslocamento; Espera e Fora da Tarefa. 

Para a codificação da categoria Responsabilização dos episódios de prática, 

devido à organização da aula por áreas, quando o professor realizou tarefas de 

introdução de actividades junto de outros alunos convencionou-se esta tarefa como 

feedback aos alunos. 

 

2.5.4. Condições de recolha de imagens 

 

A maioria dos Encarregados de Educação não se opôs à recolha das imagens. 

Porém, em algumas turmas, tivemos um ou dois alunos que não tinham sido autorizados 

ou não tinham trazido a autorização assinada. A estes alunos o professor da turma deu 

uma tarefa alternativa ou os alunos realizaram a mesma tarefa fora do ângulo de 

captação da imagem. 

As filmagens foram feitas por uma equipa de investigadores, da qual fazia parte 

a autora deste estudo. Para cada professor filmámos duas aulas de Educação Física de 

noventa minutos: uma no início do ano lectivo e outra no final do ano lectivo. Porém, 

devido a problemas tecnológicos tivemos que filmar uma aula de 45 minutos numa das 

escolas.  

Para cada escola fizemos mapas de calendarização das filmagens e aplicação dos 

questionários que enviámos para os Representantes dos grupos por correio electrónico  

(um exemplar dos mapas do grupo experimental encontra-se no Anexo 16). A 

disponibilidade total da investigadora foi fundamental para a compatibilização com os 

horários dos professores. 

Evitámos aulas de avaliação de final dos períodos porque o nosso objectivo era 

ver o professor envolvido em processos de ensino-aprendizagem. 
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 Foram utilizadas em cada filmagem duas câmaras com microfone, uma focada 

na actividade do professor e dos alunos (grande plano) e outra focada na actividade de 

quatro alunos seleccionados pelo professor com desempenhos físico-motores 

diferenciados. De dois em dois minutos mudámos de aluno respeitando sempre que 

possível a seguinte ordem (Anexo 17): rapaz com melhor desempenho (rapaz +); 

rapariga com melhor desempenho (rapariga +); rapaz com pior desempenho (rapaz -); e 

rapariga com pior desempenho (rapariga -). 

 

2.5.5. Condições de realização das observações 

 

O treino dos observadores/investigadores decorreu durante o estudo piloto. A 

observação das aulas foi integralmente realizada pela autora do estudo. Apesar de 

reconhecermos a importância da utilização de um segundo observador para aumentar a 

fidelidade na utilização do sistema (van der Mars, 1989; Siedentop, 1991) não foi 

possível realizar, de forma aprofundada, a validação inter-observadores reconhecendo 

que esta pode ser uma limitação do estudo mas que consideramos não interferir de 

forma significativa nas conclusões do mesmo (ver limitações do estudo).  

Após o conhecimento dos propósitos do sistema de observação, foi realizada a 

aprendizagem das suas categorias e algumas adaptações consideradas pertinentes. 

Fizeram-se igualmente algumas convenções de registo nos casos mais dúbios de 

classificação. Para o efeito seleccionámos um dos professores do grupo experimental 

(Professor 4) e a validação intra-observador foi realizada numa das aulas em dois 

momentos espaçados cerca de uma semana (van der Mars, 1989). Para o cálculo da 

fidelidade intra-observador das categorias observadas pelos três métodos de registo – 

duração, intervalos e frequências utilizámos o índice de concordância obtido pela 

seguinte fórmula: 

 

Índice de Concordância = [Acordos/Acordos+Desacordos] x100 

 

Em qualquer dos casos os cálculos do índice de concordância foram realizados 

por categoria. Para as categorias relativas aos episódios e tipo de tarefas, a fórmula 

aplicada aos acordos e desacordos obtidos ao segundo para cada episódio registado e 
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para a sequência e frequência dos mesmos. Relativamente às categorias de intervenção 

do professor, os cálculos foram também realizados por episódio, por intervalo, para o 

qual recorremos à utilização do método dos intervalos codificados (van der Mars, 

1989). 

Os resultados da validação intra-observador para todas as categorias encontram-

se no Anexo 18. Os valores mínimos de concordância para as diferentes categorias, de 

acordo com os métodos empregues, foram os seguintes: 

1) Para o registo de duração, na categoria de Formação de Grupos dos episódios de 

Organização foi encontrada uma percentagem de concordância de 92,3%; 

2) Para o registo por intervalos, na categoria Prática Fora da Tarefa em episódios de 

Instrução foi encontrada uma percentagem de concordância de 87,8%; 

3) Para o registo de frequências, na categoria Clareza Implícita das tarefas de Introdução 

das Actividades foi encontrada uma percentagem de concordância de 75%.  

 Em relação à fidelidade intra-observador no subsistema de sinais para 

observação da gestão do sistema social da turma, utilizámos o mesmo índice de 

concordância aplicado aos acordos e desacordos encontrados em duas observações do 

filme separadamente, tendo-se obtido uma percentagem de 84,2% para a dimensão 

clima e de 78,6% para a dimensão disciplina.  

 

2.5.6. Análise dos dados da observação 

 

A metodologia de observação utilizou procedimentos indutivos e dedutivos para 

caracterizar e analisar os resultados observados nas diferentes categorias do sistema de 

observação das tarefas de instrução e de gestão, e do sistema social dos alunos. 

O objectivo do nosso estudo era, por um lado, verificar se, por via do processo 

de formação experimentado se tinha obtido algum impacto na qualidade do ensino 

medido através dos indicadores do TSOS e de satisfação dos alunos face às aulas de 

Educação Física, e, por outro, se a satisfação dos professores com a formação tinha 

aumentado. 

Começámos por calcular as médias e o desvio-padrão por professor, por escola e 

por grupo (experimental e controlo) das categorias dos diferentes episódios e tarefas, 

comportamentos do professor e dos alunos. Este procedimento foi utilizado para a 
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caracterização da aula filmada antes e depois da implementação do programa de 

formação e posterior análise comparativa entre as escolas e grupos. 

Verificámos seguidamente a normalidade da distribuição das variáveis da 

qualidade do ensino (antes e após o processo de formação), através do teste de Shapiro-

Wilk. Por fim, verificámos a homocedasticidade das variâncias nos dois grupos 

(experimental e controlo) através do teste de Levene. 

Nos casos em que se verificou a normalidade da distribuição dos dados e a 

homocedasticidade utilizámos o teste t para comparação dos valores médios intra-

grupos e entre-grupos. Procedemos ainda ao cálculo da correlação entre as variáveis 

com o R de Pearson. Nos restantes casos procedeu-se à utilização da alternativa não 

paramétrica, Mann-Whitney e Wilcoxon. Para verificarmos a associação entre estas 

variáveis recorremos ainda ao coeficiente de correlação Rho de Spearman. 

Visando a análise dos dados da observação da gestão do sistema social dos 

alunos, foi realizada uma descrição das frequências absolutas. Para facilitar a análise 

dos dados dicotomizámos a escala de Lickert com quatro níveis em “Nunca ou Algumas 

vezes” (1 e 2) e em “Muitas vezes ou Sempre” (3 e 4). Não pudemos utilizar o teste do 

Qui-quadrado para comparar o grupo experimental com o grupo de controlo como 

variáveis independentes, porque os dados não reuniam as condições para a aplicação do 

teste (Maroco, 2003). 

Dado o carácter nominal das variáveis e a ausência de normalidade na 

distribuição, a comparação dos dados entre os casos de cada um dos grupos, e entre os 

grupos, foi utilizado um procedimento estatístico não paramétrico semelhante ao 

descrito anteriormente. 

As notas de campo foram um auxiliar importante para a interpretação dos dados 

embora não tenha sido feita qualquer análise. Serviram essencialmente para estimulação 

de memória e triangulação dos dados. 

 

2.6. Grupos de discussão 

 

Os grupos de discussão foram utilizados  nas sessões de formação presenciais 

que decorreram nas duas escolas do grupo experimental. De uma forma informal e 
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dialogada foram  sendo expostas as ideias e analisadas diferentes perspectivas sobre as 

temáticas abordadas. 

Na primeira sessão utilizámos a metodologia CogniScope (Christakis & Bausch, 

2006) para o levantamento das necessidades colectivas de formação e ao longo do ano 

várias técnicas de supervisão pedagógica para estimular a formação recíproca. 

 

2.6.1. Objectivos 

 

Os grupos de discussão permitiram-nos envolver os grupos disciplinares alvo da 

nossa investigação, de forma a podermos colocar em debate: as preocupações dos 

professores, as respostas aos questionários, as respostas às entrevistas e as suas práticas.  

Efectivamente, procurámos por aí as causas e as razões para as suas acções não 

só individuais como colectivas.  Morgan (1988, 1997) refere ainda que a riqueza dos 

grupos de discussão se baseia na interacção entre os membros do grupo alicerçada em 

tópicos fornecidos pelo investigador, na diversidade de opiniões dos professores, quer 

enquanto pessoas, quer enquanto profissionais, a qual permitirá estabelecer uma partilha 

e a comparação entre as diferentes ideias. Escusado será dizer que a adesão integral dos 

grupos disciplinares seria a condição ideal para a realização desta metodologia de 

trabalho.  

Constituíram objectivos dos grupos de discussão: 

- eleger as temáticas a abordar nas sessões (levantamento colectivo de necessidades); 

- aprofundar os temas eleitos por cada um dos grupos disciplinares; 

- procurar soluções através da partilha de experiências e do trabalho conjunto; 

- fazer uma análise sobre as concepções de todos os intervenientes sobre alguns 

aspectos do processo de inventário de necessidades de formação dos docentes; 

- esboçar planos de acção para os grupos disciplinares de Educação Física com a 

definição de estratégias de acção comuns; 

- estimular a construção de materiais pedagógicos e/ou instrumentos de apoio à 

preparação, condução ou avaliação do processo ensino-aprendizagem. 
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2.6.2. Condições de realização 

 

A realização dos grupos de discussão envolveu um trabalho exaustivo na 

marcação das sessões de trabalho devido à falta de disponibilidade e de pontualidade 

dos professores. A equipa de investigadores apesar de se encontrar com disponibilidade 

total para a realização do trabalho viu-se muito limitada pelos compromissos 

profissionais e pessoais dos grupos de trabalho.  

A participação dos professores foi registada ao longo das sessões presenciais e 

nas tarefas solicitadas de trabalho autónomo através dos contributos individuais para o 

diagnóstico e resolução das necessidades colectivas de formação identificadas. Este 

processo baseou-se quer na auto-reflexão e auto-avaliação, quer na reflexão conjunta e 

no ensino entre-pares. 

A legitimação consistiu em: 

- informar previamente sobre os objectivos dos grupos de discussão; 

- valorizar a pertinência da participação dos entrevistados: sublinhar a importância da 

sua colaboração e participação no acesso a dados que de outra forma seriam 

desconhecidos, referir o estatuto do entrevistado como informante chave da nossa 

investigação; 

- criar condições para um clima descontraído e de autenticidade: garantir a 

confidencialidade, disponibilizar toda a informação solicitada pelos participantes, pedir 

autorização para efectuar o registo (mp3/filmagem); 

- definir as regras de um grupo de discussão: informar da necessidade de respeito pela 

vez no diálogo, a inexistência de conversas paralelas, gerir democraticamente o tempo 

de cada participante. 

Na primeira sessão procurámos que o grupo elegesse as prioridades de formação 

com a finalidade de definir o enfoque da formação.  

A questão colocada inicialmente foi: Quais as minhas necessidades de formação 

ao nível da intervenção pedagógica? 

 Cada professor começou por eleger três necessidades de formação que redigiu 

numa folha A4 para ser apresentada ao grupo. Seguidamente, as necessidades de 

formação foram apresentadas e explicitadas e votadas de forma a serem agrupadas por 

semelhança. As necessidades de formação menos votadas foram excluídas e de seguida 
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procedeu-se à votação das cinco mais importantes/prioritárias. O passo seguinte foi a 

classificação/designação dos grupos. Por fim, procedeu-se à votação das três 

necessidades de formação consideradas como a raiz do problema de forma a estabelecer 

uma relação de causa-efeito e organizou-se a árvore de prioridades.  

A planificação dos grupos de discussão é a primeira etapa a desenvolver e, por 

se tratarem de entrevistas de grupo, requer uma planificação cuidada e pormenorizada 

(Kirk & Miller, 1986) desde os aspectos técnicos (e.g.: a gravação em áudio ou a 

filmagem das sessões, a disposição dos participantes na sala de reuniões e dos 

equipamentos áudio-visuais necessários: computador, vídeo-projector e colunas); aos 

aspectos relacionais (e.g.: gerar empatia e confiança na relação investigador-

entrevistados de forma a criar um clima favorável à interacção no grupo, de respeito e 

abertura); passando pelos aspectos relacionados com as temáticas em análise, tais como, 

todos os materiais necessários para as sessões de formação (DVDs das aulas gravadas, 

tarefas a realizar nas sessões, tarefas de trabalho autónomo, documentos de apoio, 

bibliografia específica). Para todas as sessões presenciais foram elaboradas pequenas 

sínteses, sumários que serviram de “guião” do trabalho a desenvolver. 

A observação é a fase seguinte dos grupos de discussão (Kirk & Miller, 1986). 

As sessões tiveram a duração média de noventa minutos. Foram realizadas em duas 

escolas, em datas não muito distantes, de forma a garantir alguma paridade na 

implementação do programa de formação. A moderação das sessões exigiu alguns 

cuidados, em particular no controlo das discussões para evitar desvios relativamente aos 

objectivos das sessões.  

A fraca adesão num dos grupos de professores limitou a participação, apenas 

com três elementos assíduos, tendo-se, por isso, tornado um grupo de discussão menos 

profícuo e com menor capacidade para tomadas de decisão ou construção de materiais. 

O outro grupo, apesar de constituído por apenas cinco elementos funcionou melhor, por 

estar todo envolvido.  

Na condução do focus groups foi garantida a aplicação de quatro critérios gerais 

utilizados para estimar a eficiência de uma entrevista de focus groups: o alcance, a 

especificidade, a profundidade e o contexto pessoal. Alcance porque as discussões não 

devem cobrir apenas os tópicos lançados pelo investigador mas podem trazer outros 

aspectos importantes que o investigador não tinha antecipado. Especificidade para 
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orientar as discussões do grupo para o que é de facto importante e não permitir aos 

participantes direccionarem as suas respostas para generalidades ou banalidades. 

Profundidade para assegurar o envolvimento de todos os participantes na discussão. O 

contexto pessoal é enfatizado pela necessidade dos participantes terem de apresentar, 

explicar ou defender perspectivas pessoais a outros colegas que pensam de maneira 

diferente. 

 

2.6.3. Tratamento dos dados 

 

Ao longo das sessões de formação presenciais recorremos a textos de apoio e ao 

visionamento de pequenos filmes relativos às práticas profissionais para estimular o 

debate. 

 O tratamento dos grupos de discussão de ambas as escolas foi feito através de 

uma análise de conteúdo comparativa entre as diferentes sessões realizadas em cada 

escola. A análise de conteúdo desenrolou-se de forma similar à descrita nas condições 

de realização das entrevistas: as sessões foram gravadas em áudio mp3 e posteriormente 

transcritas para texto. Tal como para as entrevistas realizadas na fase de pré-teste, o teor 

das sessões de formação foi submetido a análise de conteúdo. O software utilizado foi 

igualmente o MaxQda 2010. 

 

2.7. Autoscopia 

 

Esta actividade reflexiva esteve presente desde a clarificação do problema de 

partida até à consciencialização do conteúdo ou do processo de formação, passando pela 

análise e avaliação individual dos dados de registo sobre a prática de formação. Os 

produtos escritos das autoscopias foram objecto de reflexão conjunta nas sessões de 

formação e de formação entre-pares. 

O nosso modelo de formação assentou na auto e na hetero-observação de aulas. 

Os professores  começaram  por  fazer a auto-observação de uma aula leccionada numa 

das suas turmas. Mais tarde, realizaram a hetero-observação de uma aula filmada de um 

colega. Posteriormente, efectuaram a hetero-observação presencial de uma aula ou parte 

de aula numa matéria que fosse simultaneamente forte para o observado e fraca para o 
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observador. Por fim, voltaram a fazer a auto-observação de uma aula no final da 

implementação do programa de formação.  

 

2.7.1. Objectivos 

 

A autoscopia foi utilizada simultaneamente com outras experiências formativas 

dado contribuir directamente para o desenvolvimento e consolidação das capacidades e 

potencialidades individuais e humanas no âmbito da formação. As autoscopias 

solicitadas na modalidade de trabalho autónomo foram  objecto de reflexão e analisadas 

como corpus de dados. 

 

2.7.2. Condições de realização 

 

Esta técnica foi particularmente importante nas tarefas de trabalho autónomo 

solicitadas sobretudo aquando da elaboração do plano de acção individual resultante da 

auto-observação da primeira aula filmada.  

 A primeira tarefa de trabalho autónomo consistiu na auto-observação da aula 

leccionada antes do início do estudo (DVD) seguido do preenchimento de uma grelha 

de identificação de: 

- pontos fortes; 

- aspectos a melhorar; e 

- desenho de um plano de acção para melhorar a sua intervenção pedagógica (a grelha 

de auto-observação encontra-se no Anexo 19).  

A segunda tarefa de trabalho autónomo consistiu na hetero-observação de uma 

aula filmada (DVD) de um colega com registo áudio dos encontros pós-observação – 

reflexão entre os professores observador e observado (a grelha de hetero-observação 

encontra-se no Anexo 20) com identificação de episódios críticos de ensino e a resposta 

às seguintes questões: 

- Porque é que o professor tomou aquela decisão? 

- Que estratégias de ensino foram utilizadas pelo professor? 

- Que sugestões/alternativas propõe? 
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Convém, no entanto apresentarmos a definição de episódios críticos de ensino 

por nós considerada (Onofre, 2000, p. 373): 

 - “Episódio Crítico Negativo: episódios que, pelas suas características, revelaram dificuldades 

 técnicas ou pedagógicas para o professor, e que se distinguiram dos restantes por terem 

 constituído um obstáculo à consecução dos seus objectivos para a aula; 

 - Episódio Crítico Positivo: episódios que, pelas suas características, revelaram a capacidade 

 técnica ou pedagógica do professor, e que se distinguiram dos restantes por terem facilitado a 

 consecução dos objectivos para a aula”. 

A terceira tarefa de trabalho autónomo consistiu na hetero-observação presencial 

de uma aula ou parte de aula numa matéria que fosse simultaneamente forte para o 

observado e fraca para o observador, com posterior registo áudio dos encontros pós-

observação. 

A quarta tarefa de trabalho autónomo baseou-se na auto-observação de uma aula 

leccionada no final da implementação do programa de formação (grelha de auto-

observação).  

 

2.7.3. Tratamento dos dados 

 

 O tratamento dos dados foi semelhante ao efectuado nas entrevistas. 

 

 

2.8. Portefólio 

 

A nossa escolha foi para um portefólio colectivo, a que designámos de portefólio 

colectivo de desenvolvimento profissional contínuo em Educação Física. O portefólio 

foi apresentado como uma ferramenta de reflexão e investigação sobre a acção 

educativa. 

 

2.8.1. Objectivos 

 

Proceder ao registo sistemático e dinâmico de um percurso formativo orientado 

para o desenvolvimento e para a mudança das práticas docentes. 
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2.8.2. Condições de realização 

 

As escolas do grupo experimental organizaram um portefólio colectivo ao longo 

do programa de formação. Os professores fizeram a selecção dos materiais 

significativos para o professor individualmente e/ou para o grupo disciplinar enquanto 

agentes potenciadores dos recursos educativos disponíveis.  

 

2.8.3. Tratamento dos dados 

 

  

Esta ferramenta foi considerada para a avaliação do programa de formação, na 

medida em que disponibilizou informação sobre o percurso individual e o respectivo 

contributo para o desenvolvimento profissional dos grupos disciplinares. 
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

A falta de disponibilidade dos professores para colaborarem no nosso estudo foi 

o que mais limitou a implementação deste projecto de investigação. Desde a falta de 

adesão aos convites efectuados, a dificuldade para a marcação das sessões de formação, 

a resistência oferecida na recolha de som e/ou imagens, a falta de abertura para a 

exposição das práticas e diálogo profissional, a falta de motivação para a realização das 

tarefas de trabalho autónomo, quer inclusivamente, a fragilidade das relações 

interpessoais resultante da avaliação do desempenho docente. O próprio contexto 

político, económico e social, bem como as profundas reformas a que o sistema 

educativo português esteve sujeito durante a validação e implementação do programa de 

formação, pouco abonou a favor das propostas que apresentámos aos colegas. 

A validação inter-observadores  foi acautelada em diferentes partes do trabalho 

consideradas  por  nós fundamentais. Contudo, na observação da qualidade do ensino a 

falta de recursos humanos, temporais e financeiros condicionou o aprofundamento desta 

validação no seu todo tendo sido restringida somente a episódios/partes de aula.  

Apesar da nossa percepção subjectiva indicar que a realidade em muitos 

estabelecimentos de ensino não é muito díspar das situações retratadas no nosso estudo, 

o número de professores participantes não permite generalizar os resultados 

encontrados. 

Todos estes factores contribuíram para um estado permanente de incerteza na 

aceitação e na continuidade da colaboração dos docentes ao longo da recolha de dados e 

de intervenção no terreno que dificultaram as atribuições dos formadores (Rodrigues & 

Esteves, 1993, p. 98 cit. in Rodrigues, 2006, p. 69): 

- “Possuir experiência prática, ou seja, ser conhecedor do real pedagógico com o 

qual o docente trabalha”; 

- “Ser capaz de estabelecer um bom relacionamento e de viver, 

harmoniosamente, com os outros, num clima de abertura e de respeito, possibilitando a 

crítica construtiva; 

- “Ser capaz de ensinar/formar/comunicar o que sabe”. 
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Contudo, consideramos que os professores que aceitaram o nosso convite, que 

nos permitiram observar as suas práticas e que partilharam connosco os seus 

pensamentos, experiências e dificuldades são, certamente, professores que continuam 

com vontade de aprender e de melhorar o seu desempenho profissional, e que estão 

preocupados com a aprendizagem e o sucesso dos seus alunos. 
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PARTE 3 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS 

 

No Capítulo I caracterizamos os contextos escolares onde decorreu o nosso 

estudo: as escolas, a dinâmica dos grupos, as necessidades de formação; a procura de 

formação; as motivações para frequentar as acções de formação e os efeitos alcançados 

com a mesma; a orientação profissional dos professores; as oportunidades de 

aprendizagem e de desenvolvimento profissional no local de trabalho; a(s) liderança(s) e 

cultura(s) de escola e as práticas de colaboração existentes nas escolas. 

No Capítulo II, apresentamos os resultados do processo de formação realizada 

nas duas escolas do grupo experimental. 

No Capítulo III, expomos os resultados das variáveis relativas à qualidade do 

ensino nos sistemas de gestão da instrução, gestão e sistema social dos alunos. 

Posteriormente, apresentamos os resultados do impacto da formação na satisfação dos 

alunos com as aulas de Educação Física. 

Por fim, no Capítulo IV, fazemos uma análise da eficiência do desenvolvimento 

profissional contínuo através: da satisfação dos professores com a formação realizada; 

da avaliação da formação realizada; da apreciação do modelo integrado de 

desenvolvimento profissional e enunciamos ainda os factores que condicionaram, no 

nosso caso, o desenvolvimento profissional contínuo em contexto escolar. 
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Capítulo I – Caracterização dos contextos 

 

A caracterização dos contextos foi feita com base em três fontes de dados: a 

análise documental dos Projectos Educativos, Planos Anuais de Actividades e outros 

documentos dos grupos de Educação Física; as entrevistas semi-directivas realizadas 

aos Directores das escolas e aos Representantes dos grupos, e as respostas dos 

professores aos questionários.  
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1. As escolas 

 

A adesão ao convite que enviámos às escolas para colaborarem no nosso estudo 

foi reduzida. Das dezasseis escolas básicas dos 2.º e 3.º ciclos, da Península de Setúbal, 

contactadas apenas contámos com a colaboração de quatro.  

Cada escola é uma organização diferente. Tem a sua dinâmica e identidade 

próprias. Contudo, sabemos que “as escolas de sucesso são agora reconhecidas como 

comunidades de aprendizagem que promovem culturas colegiais ‘colaborativas’ e 

garantem um leque de oportunidades de aprendizagem diferenciadas dentro e fora da 

escola que permitem que toda a comunidade tire benefício de acordo com as suas 

necessidades” (Day, 2007, p. 30).  

Todavia, as escolas em que operámos tinham em comum fortes lideranças. 

Caracterizar o contexto escolar torna-se assim fundamental para interpretar os 

resultados obtidos em cada uma das escolas e perceber a influência do mesmo nos 

processos desencadeados.  

As Escolas A e B constituíram o nosso grupo experimental, no qual aplicámos o 

nosso modelo integrado de formação. O nosso grupo de controlo foi formado pelas 

Escolas C e D onde decorreu o tradicional modelo de formação. 

 

1.1. A Escola A 

 

A Escola A era básica integrada e sede de Agrupamento. O Projecto de Escola 

do Agrupamento visava sobretudo a autonomia e a responsabilização dos alunos. Nele 

constavam as áreas prioritárias de intervenção, das quais salientamos: 

“aprofundar/simplificar o trabalho cooperativo, com especial enfoque na equipa de 

trabalho do Conselho de Turma e na cooperação com os Pais e Encarregados de 

Educação, generalizando as Tecnologias de Informação Comunicação (TIC), 

nomeadamente na utilização da plataforma Moodle, entre outras, como elemento 

facilitador desse trabalho; educar para uma vida saudável em ambiente saudável; 

sensibilizar a comunidade educativa para as questões da multiculturalidade e da 

inteligência emocional e social”. Em relação às necessidades de formação nada de 

específico da disciplina de Educação Física foi encontrado. 
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A Escola A tinha 534 alunos e 90 professores distribuídos pelos 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos. No início do ano os professores recebiam o plano anual de todas as reuniões a 

realizar (Conselhos Pedagógicos, Departamentos, Comissão de Avaliação Interna e 

Directores de Turma). No final do ano lectivo, em reunião geral, os docentes 

apresentavam, num seminário, a análise dos resultados da avaliação final, algumas 

conclusões e sugestões, bem como o balanço do PCE/PAA e propostas para o ano 

lectivo seguinte. Mensalmente, era produzido, publicado e distribuído a todos os 

professores o Boletim do Conselho Pedagógico com uma síntese do que foi tratado nas 

reuniões deste órgão, com as actividades que aconteceram e as que ainda iriam 

acontecer.  

Relativamente ao contexto socioeconómico, o projecto educativo mencionava 

que “por um lado, famílias a viverem com grandes dificuldades económicas cujos filhos 

têm um fraco rendimento escolar resultante dos baixos recursos e escolaridade do seu 

agregado familiar. Por outro, famílias com situação económica desafogada mas cujos 

investimentos nem sempre se faziam na educação/promoção cultural e social dos 

jovens. A comunidade envolvente caracterizava-se por uma heterogeneidade cultural, da 

qual, por vezes, resultava uma frágil aquisição familiar de valores de cidadania. Os 

alunos nem sempre respeitavam as regras de convivência colectiva e o conhecimento, 

nas suas diversas vertentes”.  

Nos seus princípios sobre a avaliação era referido que “devem os alunos, a 

montante, ser esclarecidos sobre o que irão aprender, para que lhes serve e como irão 

ser avaliadas as aprendizagens realizadas. Só neste quadro ficará claro para o aluno e 

professor o que foi ou não conseguido. Esta forma de trabalhar e avaliar, pressupõe, 

desejavelmente, a formalização com os alunos de um plano individual de trabalho, que 

deverá explicitar o que se pretende que os alunos aprendam, o tempo para que essa 

aprendizagem se consolide e as formas de avaliação”. 

As aulas de Educação Física realizavam-se no Pavilhão Municipal da freguesia, 

o qual tinha ligação directa à escola e oferecia boas condições materiais e equipamentos, 

apesar de algumas infiltrações de água na arrecadação do material e na sala de 

ginástica/dança. A escola contava ainda com a existência de campos exteriores, parede 

de escalada no interior do pavilhão, caixa de saltos e corredores de 40 metros. A escola 
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estava apetrechada com todos os materiais necessários para a leccionação de todas as 

matérias, à excepção de patins para a prática da patinagem e de uma pista de atletismo. 

Como opção de escola, oferecia ainda a Educação Desportiva que tem como 

objectivo desenvolver competências de cidadania e a concretização do eixo “viver 

saudável em ambiente saudável”; promover o desenvolvimento físico equilibrado e a 

construção de atitudes e valores de socialização. Esta estrutura permitia aos alunos desta 

escola usufruírem de uma carga horária semanal de actividade física curricular de duas 

vezes 90 minutos para os 2.º e 3.º ciclos, excepto para o 9.º ano de escolaridade que 

apenas tem 90 mais 45 minutos. 

O departamento de Expressões era constituído pelos grupos de: Educação Física, 

Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical e Educação Especial. O 

Coordenador de departamento pertencia ao grupo de Educação Física. Contavam ainda 

com uma secção de Expressão Corporal e Rítmica para o desenvolvimento de um 

trabalho em colaboração com as disciplinas de Educação Física e Educação Musical, e a 

área curricular não disciplinar de Educação Desportiva. Às reuniões do departamento 

seguiam-se reuniões entre os professores dos diferentes grupos disciplinares. 

No plano de actividades da disciplina constavam: o Projecto Crescer Saudável 

(alimentação saudável e hábitos de vida activa; inteligência social e emocional); Dia 

sem carros (utilização de bicicletas e outros meios de transporte alternativos); Semana 

Artística (danças e xadrez gigante); Dia das Línguas (corrida de panquecas com 

trotinetas); Jogos tradicionais (recepção aos alunos 2.º ciclo); Corta-matos (no Corta-

mato escolar participam todos os professores e os alunos da escola); Mega Sprint; 

Torneio Inter-turmas; Percurso em BTT; Jogos de Praia (Dia da Criança); Caminhada 

na Serra da Arrábida; Dançares da Escola para docentes e não docentes; Compal Basket 

e Duatlo Escolar (não realizadas por coincidirem com outras actividades). Oferecia 

ainda as actividades de Desporto Escolar: Multi-actividades de Ar Livre, 

nomeadamente, Surf, Caminhadas, Orientação, Escalada, BTT); Ginástica de 

Trampolins; Badminton e Xadrez. 
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1.1.1. A relação do Director com o grupo de EF da Escola A 

 

Na entrevista que realizámos, o Director da Escola A (DA) fez uma avaliação 

muito positiva do trabalho desenvolvido pelo grupo de Educação Física, na medida em 

que participa em muitas das actividades desenvolvidas. Para além disso: 

 “(…) tenho feedbacks, aliás todas as actividades são depois avaliadas em Conselho 

 Pedagógico, é feito o balanço (…) e nós temos um órgão de comunicação inter-professores, que 

 é um Boletim que sai do Conselho Pedagógico, e em que normalmente há uma rubrica sobre o 

 que vai acontecer ou aconteceu em que aparecem essas actividades, e do departamento, vêm 

 sempre com um anúncio e depois com o balanço de como correu” (DA). 

A sua percepção é a de que os professores de Educação Física trabalham muito, 

em equipa, e que se conhecem bem porque estão, muitas vezes, a leccionar no mesmo 

espaço. 

Segundo o Director desta escola, o contrato de autonomia que estabeleceu com o 

Ministério da Educação permitiu-lhe mudar a organização curricular. O reconhecimento 

da importância da disciplina de Educação Física para a formação das crianças na 

aquisição de hábitos e estilos de vida saudáveis estiveram na base de uma dessas 

reestruturações:  

 “Nós temos na escola uma área curricular não-disciplinar (…) que é a Educação Desportiva. 

 Acho que não há muitas escolas que tenham (não sei se há mais alguma, é capaz de haver, mas 

 que eu conheça não) em que a Educação Física tenha mais uma hora, digamos assim, que se 

 traduz nisso porque o importante não é mais uma hora, é a organização que nós fazemos. E 

 fazemo-lo porquê? Porque, isto está justificado em projecto curricular de escola, está justificada 

 a razão porque entendemos que esta área de Educação Desportiva é tão interessante, é tão 

 importante para a formação deles. Tem a ver com regras, com o jogo, com a inclusão social, e 

 portanto, para além dos objectivos de Educação Física, nós reforçávamos este através de uma 

 área que é escolhida por centro de interesse com os miúdos que obviamente se.... pois nós 

 sabemos que os jovens chegam ali a uma faixa etária em que não querem tomar banho, etc. (…) 

 Portanto eu acho que, para além de todos aqueles que são óbvios: o exercício físico, que está na 

 base de uma vida saudável… nós temos projectos inclusivamente no plano anual de actividades, 

 ainda agora o estivemos a rever e a reformular para o próximo ano, já aprovámos hoje de 

 manhã as propostas para o próximo ano, em que Educação Física está sempre presente (…) 

 temos essas coisas todas que concorrem todas para esse objectivo e achamos que a própria 

 Educação Desportiva facilita aqui um equilíbrio físico e a outra vertente psíquica, psicológica... 

 sei lá, o que lhe queira chamar, que é o de aquisição de hábitos sociais, de fair-play, de  aceitar 
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as regras do jogo, que acho que o jogo é uma estratégia fundamental para isso, e que  eles aceitam bem 

e que dentro da sala de aula não aceitam tanto. No jogo aceitam melhor, duma  forma geral” (DA). 

Na sua relação com o grupo referiu a flexibilidade nas permutas, trocas ou 

substituições dos professores que não fazia com mais nenhum grupo. 

 

1.1.2. As expectativas do Director da Escola A em relação ao estudo 

 

O Director da Escola A demonstrou preferir a formação em contexto de trabalho 

a qualquer outra, e ser um grande incentivador da formação interna por considerar que 

esta é a que poderá promover maiores efeitos na formação dos professores e, 

consequentemente, maiores benefícios para os alunos: 

  “É aqui, é com estes meninos, é com estes professores, é nesta realidade, com estes aparelhos, 

 que se calhar não são todos que a gente gostava. Mas os que temos, e não vale a pena fazer a 

 formação com outros porque eles não caem cá porque se fez a formação. E portanto, (…) 

 relativamente a qualquer tipo de formação, a que é feita na escola, para os professores da 

 escola e nesta realidade tenho sempre as melhores perspectivas e prefiro-a a qualquer outra” 

 (DA). 

 “Eu acho que qualquer formação, ou é muito má, e não serve para nada, ou se é uma formação 

 que é aceite pelo grupo e que é desenvolvida neste contexto de trabalho, eu acho, não tive ainda 

 tempo de fazer essa avaliação fina, havemos de a fazer agora no próximo Conselho Pedagógico 

 (…), mas de algum modo neste seminário o próprio Representante (…) já deu um feedback... 

 (…) as minhas expectativas é que sejam positivas, não é? Acho que para os professores 

 consequentemente também; eles são a razão da gente cá estar. Estamos cá é para os alunos” 

 (DA). 

 O Director da Escola A era um líder forte na promoção da formação interna, da 

partilha e do trabalho colaborativo. 

 

1.2. A Escola B 

 

A Escola B era básica 2,3 e sede de Agrupamento. No Projecto Educativo do 

Agrupamento sobressaía a construção de um futuro através da transformação das ideias 

em actos. Nele estavam identificadas algumas áreas de intervenção prioritárias, das 

quais destacamos: “o ensino-aprendizagem/insucesso escolar, a formação pessoal e 

desenvolvimento profissional, a cultura organizacional, e a educação para a saúde”. Ao 

nível dos docentes estavam identificados alguns problemas no Projecto Educativo: a 
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oferta limitada de formação e nem sempre adequada às necessidades reais da docência; 

a falta de “cultura” de trabalho em equipa intra e interdisciplinar e de partilha de 

“problemas”.  

Estavam ainda identificadas algumas estratégias de formação no PE: “ao nível 

da formação pessoal e desenvolvimento profissional, o agrupamento pretende promover 

a valorização pessoal e profissional docente, nomeadamente, o resultado reflexivo das 

práticas assegurando acções de formação na área da avaliação do desempenho 

(supervisão pedagógica, ética e deontologia, gestão de conflitos e construção do 

portefólio); e fomentar o trabalho em equipa entre docentes, instituindo espaços de troca 

de experiências e de saberes”. 

As condições materiais e equipamentos eram muito boas: a escola tinha um 

pavilhão gimnodesportivo recente e um campo de jogo relvado. A escola estava 

apetrechada de todos os materiais necessários para a leccionação da totalidade das 

matérias, à excepção de patins para a prática da patinagem, pista de atletismo e caixa de 

saltos. 

Relativamente ao contexto socioeconómico,  o PE mencionava que “os alunos 

na sua maioria eram oriundos de famílias com baixo nível de escolaridade e a sua 

situação socioeconómica revelava carências. Verificava-se uma grande diversidade 

multicultural, nomeadamente um número significativo de alunos provenientes dos 

países africanos de expressão portuguesa. A indisciplina era um dos problemas 

detectados registando-se alguns casos de bullying, agressão e roubo, assalto aos cacifos 

e vandalismo dos equipamentos escolares”. 

A escola tinha 747 alunos e 113 professores distribuídos pelos 2.º e 3.º ciclos 

(dados de 2007/2008). Os alunos desta escola tinham uma carga horária dos 2.º e 3.º 

ciclos: 90 mais 45 minutos. 

O departamento de Expressões era constituído pelos grupos de: Educação Física, 

Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical e Educação Especial. O 

Coordenador de departamento pertencia ao grupo de Educação Física.  

No plano de actividades da Escola B constavam: Corta-matos; Mega Sprint; 

Torneios Inter-turmas para a eleição da turma mais desportiva; e a Estafeta da 

Liberdade. Como actividades de Desporto Escolar esta escola oferecia ainda: Ténis de 
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Mesa; Voleibol e Andebol. O Xadrez era Opção/Oferta de Escola. A escola possuía 

também um Clube de Voleibol.  

O grupo de Educação Física tinha ainda parcerias em projectos na área da saúde 

através de um Gabinete de Saúde e de Condição Física e de projectos com a autarquia 

local. Na escola existia ainda um núcleo de estágio de Educação Física. 

 

1.2.1. A relação do Director com o grupo de EF da Escola B 

 

O Director desta escola (DB) caracterizou a relação com o Representante do 

grupo (RGB) de Educação Física como de total confiança. A decisão do Director para a 

aceitação do nosso convite cingiu-se ao aconselhamento com o Representante: 

 “ (…) eu aconselho-me com o RG e a partir do momento em que ele me diz que sim senhora, eu 

 confio”(DB). 

Segundo o Director, os alunos gostam muito da disciplina de Educação Física, 

participam activamente nas actividades e os professores estabelecem um bom 

relacionamento com estes, desempenhando, inclusivamente, funções específicas na 

escola ao nível da prevenção da indisciplina. 

 

1.2.2. As expectativas do Director da Escola B em relação ao estudo 

 

O Director da Escola B referiu a adequação do nosso convite às estratégias 

delineadas no plano de formação da escola e perspectivou benefícios para a comunidade 

educativa em geral e para os professores em particular: 

 “ (…) a partir do momento em que há formação dos professores têm sempre repercussão para a 

 escola tudo tem repercussão para a escola porque a formação dos professores tem como 

 objectivo isso mesmo”(DB). 

 “ (…) nós temos uma obrigação de zelar pela formação, não é só uma questão de expectativas, 

 perspectivas faz parte da nossa obrigação. A escola tem um plano de formação e a partir do 

 momento em que há uma formação que vem ao Conselho Pedagógico, a partir do momento em 

 que há uma proposta para uma formação que se enquadra dentro do nosso plano de formação, 

 não há razão nenhuma para não aceitarmos” (DB). 

 “ (…) a minha perspectiva, lá está, é a perspectiva global, do benefício geral para a comunidade 

 educativa e de benefício para os professores, se calhar até para a sensibilização dos professores 

 para essas outras coisas, para as outras áreas etc. Especificamente tecnicamente eu não sou de 

 Educação Física realmente e não lhe posso dizer” (DB). 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

182 

 

 O Director da Escola B delegava no Representante do grupo de Educação Física 

as tomadas de decisão.  Digamos que a forte liderança se encontrava nesta estrutura 

intermédia – o grupo disciplinar. 

 

1.3. A Escola C 

 

A Escola C era básica 2,3 e sede de Agrupamento. O Projecto Educativo deste 

Agrupamento destacava valores como a liberdade de aprender, ensinar, educar, 

respeitar, responsabilizando toda a comunidade educativa. Estavam ainda definidas 

algumas estratégias a adoptar pelos docentes, de que salientamos: “definir planos anuais 

de formação de professores, em matéria de não-violência, convivência escolar e outras 

problemáticas juvenis; manifestar autoridade e uniformidade face à indisciplina e à falta 

de cumprimento de regras aplicando de forma inequívoca a lei, as normas do 

Regulamento Interno”. 

Relativamente às condições materiais e equipamentos, a escola tinha um 

pavilhão gimnodesportivo novo e um campo de jogos exterior. Esta escola, tal como as 

anteriores, estava apetrechada de todos os materiais necessários para a leccionação da 

totalidade das matérias, à excepção de patins para a prática da patinagem, pista de 

atletismo e caixa de saltos. 

Os dados do contexto socioeconómico dos alunos estão integrados nos do 

concelho em que a escola está inserida, razão pela qual optámos por não especificar. 

A Escola C tinha 789 e 102 professores distribuídos pelos 2.º e 3.º ciclos (dados 

de 2007/2008). A carga horária da disciplina de Educação Física dos 2.º e 3.º ciclos era 

de 90 mais 45 minutos. Um dos objectivos da escola era estabelecer parcerias com 

associações culturais, recreativas e desportivas próximas para proporcionar uma oferta 

de actividades a desenvolver como complemento do horário dos alunos. 

O departamento de Expressões era constituído pelos grupos de: Educação Física, 

Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical e Educação Especial. O 

Coordenador de departamento pertencia ao grupo de Educação Visual e Tecnológica. 

No plano de actividades da Escola C constavam: os Corta-matos interno e 

concelhio; os Torneios do Mata, Voleibol, Basquetebol, Bola ao Capitão, Andebol e 

Futebol; Estafetas Interna e da Liberdade; Mega Sprint; Torneio de Atletismo; Travessia 
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da Serra da Arrábida. Como actividades do Desporto Escolar a escola oferecia: o Golfe, 

o Ténis de Mesa e o Surf. 

 

1.3.1. A relação do Director com o grupo de EF da Escola C 

 

De acordo com o testemunho do Director desta escola (DC), o grupo de 

Educação Física tem desenvolvido um excelente trabalho. É um grupo muito dinâmico e 

à semelhança de outros anos, promoveu muitas actividades, quer ligadas ao desporto 

escolar, quer actividades internas organizadas pelo próprio grupo destacando a 

existência de um núcleo de estágio: 

 “Estes pronto, é um grupo… já tivemos cá grupos de EF que não trabalhavam tão bem mas por 

 acaso, há uns anos a esta parte, esta equipa que salvo um ou outro elemento que tem sido só 

 praticamente um ou dois elementos que têm sido alterados, porque são contratados e não ficam, 

 o grupo já está muito coeso porque já está a trabalhar há muito tempo, já se conhecem, portanto 

 já sabem as valências de cada um e portanto as coisas têm funcionado muito, têm funcionado 

 muito bem há uns anos a esta parte e é um dos grupos que por acaso trabalha bem, aliás tenho 

 outros também que trabalham bem mas este grupo já…” (DC). 

Contudo, o Representante do grupo de Educação Física da Escola C (RGC) 

referiu que os alunos têm vindo a mudar ao longo dos tempos: 

 “Na prática não é o que eu tenho visto, sente-se que há alguns alunos que já não dão a algumas 

 actividades o valor que há uns anos atrás se dava. Hoje em dia jogar futebol para uns é muito 

 engraçado e para outros continua a ser uma seca e não encontram razões para andar a correr 

 aí à volta, enquanto que antigamente essa corrida era uma corrida normal entre os miúdos, 

 portanto não raciocinavam muito sobre isso. Hoje como têm um elevado poder crítico e uma 

 afirmação pessoal muito grande, logicamente que perguntam «porque é que eu hei de andar a 

 cansar-me se amanhã estou com dor nas pernas? Sou parvo!» (…) Estas motivações e estas 

 formas de envolvimento dos alunos, a apresentação das coisas, parece-me que é uma das partes 

 importantes” (RGC). 

Nesta Escola a apetência dos alunos para as actividades físicas tem vindo a 

diminuir, nomeadamente das meninas: 

 “Portanto, quando eu tenho miúdas que no início do ano não podiam tocar na bola, não se 

 mexiam, estavam muito estáticas, que apanhei este ano turmas nesse estado, no 6º ano, e que 

 não queriam, não faziam, não mexiam e que ao longo destas actividades, brincadeiras (…) neste 

 momento quando eu lhes passei a bola foram todas jogar e já aquilo está a funcionar. Há aí 
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 uma conquista, de mudança de atitude em relação à prática desportiva que pode vir a 

 melhorar” (RGC). 

Apesar do Director da Escola C reconhecer o trabalho desenvolvido pelo grupo 

de Educação Física, pudemos constatar que existiam algumas questões pontuais por 

resolver, com alguns docentes. 

 

1.3.2. As expectativas do Director da Escola C em relação ao estudo 

 

 

O Director da Escola C apesar de não ter expectativas em relação à forma como 

os professores de Educação Física poderão vir a usufruir do estudo que nos propusemos 

desenvolver revelou grande abertura a parcerias com entidades exteriores por considerar 

que, de alguma forma, estas serão certamente mais-valias para a própria escola: 

 “Bom, nós, em particular, eu, gosto de tentar, sempre que somos solicitados por alguma  entidade 

 exterior, seja da autarquia, ou seja de pessoas que estejam a fazer mestrados,  doutoramentos 

 ou estudos que precisem, esta escola tem colaborado muitas vezes nesses estudos até porque isso 

 é uma mais valia para a própria escola. Se estão a fazer um estudo sobre a escola, portanto são 

 estudos que podem ser aproveitados futuramente para melhoramentos, ao nível  dessa disciplina, 

 ou dessas práticas, portanto é sempre louvável que as pessoas se interessem pela escola e as 

 façam na escola, não é. Eu acho que isso é sempre de aproveitar qualquer valência nessa área” 

 (DC). 

 “ (…) se eu tivesse conhecimento mais detalhado do vosso trabalho poderia responder a esta 

 pergunta, não é. Não tenho assim… as expectativas, não sei. Neste momento não sei muito bem 

 como é que os colegas de Educação Física poderão vir a agarrar o vosso estudo” (DC). 

Tal como na Escola A, o Director da Escola C é um líder forte que encoraja e 

participa nas tomadas de decisão. 

 

1.4. A Escola D 

 

A Escola D era básica 2,3 e sede de Agrupamento. O Projecto Educativo deste 

Agrupamento valorizava o saber. Neste constavam algumas áreas de intervenção 

prioritárias, de que salientamos as seguintes: “contribuir para gerar uma visão global da 

escola e das tarefas educativas; promover o trabalho cooperativo que estimula a 

colaboração dos professores; estabelecer um clima propício ao desenvolvimento, onde 

se partilhem ideias e experiências e onde haja oportunidade para classificá-las, negociá-
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las e confrontá-las; desenvolver uma educação de qualidade e que incorpore as 

especificidades através da participação activa dos actores envolvidos; construir uma 

consciência colectiva em torno de um projecto comum que dá novos sentidos à acção 

individual”. 

Dos objectivos do Projecto Educativo destacamos: “perspectivar a acção 

educativa numa lógica de articulação de saberes entre as áreas curriculares e destas com 

as áreas não curriculares; desenvolver processos e modelos de articulação curricular; 

analisar os programas traduzindo-os para uma linguagem acessível e compreensível aos 

alunos; perspectivar o envolvimento cada vez maior dos alunos na aprendizagem, 

através de actividades e iniciativas de enriquecimento curricular; desenvolver nos 

alunos competências de vivência positiva da cidadania, através dos espaços de reflexão 

sobre os quotidianos escolares, em que os alunos possam ter uma participação activa e 

autónoma e tendo presente que a aprendizagem na cidadania não se pode limitar a 

estratégias centradas em conteúdos, mas sim através da criação de um clima de 

participação na escola e na sala de aula, que integre os contributos e os pontos de vista 

de todos e que, simultaneamente, os responsabilize pelo respeito e cumprimento dessas 

regras, num relacionamento construtivo entre todos os actores educativos”. 

Ao nível da formação estavam também definidas algumas estratégias. Aos 

departamentos curriculares propunham-se: “actividades de formação periódicas, 

relativamente ao processo de gestão curricular de cada turma, a dinamizar pelos 

próprios professores envolvidos; a realização de acções de formação, temáticas e de 

curta duração, para professores, alunos, auxiliares de acção educativa, encarregados de 

educação, a cargo de professores da escola e/ou de entidades convidadas; a criação da 

prática de sessões informais periódicas para discussão de legislação, artigos, 

documentação, etc., cabendo a apresentação e moderação ao docente que tenha 

escolhido o tema para o debate; programação de acções de formação temáticas a cargo 

de professores da escola; o convite a especialistas para sessões e dinamização de 

debates para professores; a organização de acções de formação creditadas, ao nível do 

Centro de Formação, ligadas por exemplo, às didácticas específicas das disciplinas e à 

avaliação”.  
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Ao nível da formação contínua constavam do plano interno: “reuniões, acções de 

formação, treinos para os docentes dinamizados pela direcção para assegurar a formação 

contínua e desenvolver uma cultura de segurança e bem-estar. Foi dinamizada a 

formação interna entre colegas sobre o tema as “Danças na escola”; a organização e 

aprendizagem do Fitnessgram; reuniões de trabalho no âmbito da investigação “o 

desenvolvimento profissional e a qualidade do ensino da EF” (programa de 

doutoramento da FMH); e apoio aos colegas colocados pela primeira vez na escola”. 

Foram apresentadas ao respectivo Centro de Formação por todas as escolas do 

agrupamento propostas de realização de acções de formação específicas em: Luta; 

Danças Tradicionais e Sociais e Patinagem. 

Apesar de ser uma escola com uma arquitectura antiga reunia boas condições 

materiais e equipamentos para a leccionação de todas as matérias: um pavilhão 

gimnodesportivo e dois campos de jogos exteriores com pista de atletismo e duas caixas 

de saltos. 

Relativamente ao contexto socioeconómico, segundo o Projecto Educativo, 

existiam alunos que viviam em situação económica difícil: “os alunos pertencentes a 

famílias e ou agregados familiares provenientes de países africanos de expressão 

portuguesa, da Ásia e dos países de Leste tinham pouca expressão. As crianças que 

viviam nas zonas rurais do concelho, devido à falta de transportes, bem como aquelas 

cujos pais trabalhavam em Lisboa, eram forçadas a permanecer na escola grande parte 

do dia ou a fazerem grandes deslocações a pé”. 

A escola tinha 650 alunos e 97 professores distribuídos pelos 2.º e 3.º ciclos 

(dados de 2008/2009). Os alunos desta escola tinham uma carga horária de 90 mais 45 

minutos. 

O departamento de Expressões é constituído pelos grupos de: Educação Física, 

Educação Visual e Tecnológica, Educação Musical e Educação Especial. O 

Coordenador de departamento pertence ao grupo de Educação Visual e Tecnológica. 

No plano de actividades da Escola D constavam: Inter-turmas (Basquetebol, 

Bola ao Capitão, Futebol e Atletismo – Salto em Altura); Corta-mato escolar; concelhio 

e distrital; Mega Sprint; Gincana desportiva (dia da escola). A Escola D oferecia ainda 

as seguintes actividades de Desporto Escolar: Golfe, Andebol, Voleibol, Futsal, e 

Badminton. 
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1.4.1. A relação do Director com o grupo de EF da Escola D 

 

Segundo o Director da Escola D (DD), pelo seu estilo de liderança, dava uma 

grande liberdade ao trabalho de todos os departamentos ou disciplinas e a relação que 

estabelecia com o grupo de Educação Física caracterizava-se pelo diálogo. O grupo de 

Educação Física foi considerado muito dinâmico. Pela sua especialidade, especificidade 

e, eventualmente, pela formação académica é um grupo que tradicionalmente consegue 

desenvolver actividades muito particulares, principalmente dirigidas aos alunos. 

 

1.4.2. As expectativas do Director da Escola D em relação ao estudo 

 

O Director da Escola D manifestou expectativas no sentido do estudo realizado 

vir a contribuir para uma maior sensibilização dos professores de Educação Física, uma 

melhoria das suas práticas e, consequentemente, para uma melhoria do processo ensino-

aprendizagem: 

 “Que sirva para um bom fim. De certeza que vai servir...ajudar os professores de Educação 

 Física a melhorar as suas práticas, a terem uma visão diferente, mais actualizada. Espero que 

 alguns se tenham preocupado em procurar também informação para corresponder com as 

 vossas solicitações, e também para desempenhar melhor a função deles. Portanto acho que com 

 certeza contribuiu para um melhoramento, uma inovação das práticas dos professores de 

 Educação Física que, naturalmente, deve ser correspondente ao processo ensino-aprendizagem 

 dos alunos” (DD). 

O Director desta Escola enfatizou a importância da formação para a qualidade 

do trabalho encorajando os docentes a participarem na mesma.  

 

 

2. A percepção dos Representantes sobre a dinâmica dos grupos disciplinares 

 

O Representante da Escola A considerava que o seu grupo era muito 

heterogéneo mas que os professores constituíam uma equipa de trabalho, ajudavam-se 

uns aos outros e tinham uma relação muito forte e positiva: 

 “O nosso grupo é muito heterogéneo, pronto… como vocês já devem ter percebido. Há pessoas 

 muito fortes, na parte, por exemplo, planificações, é o caso do Professor 9, planificações, 

 avaliação, documentos para a avaliação, tudo é muito forte, é muito forte. E, depois temos a 

 parte mais prática, que sou eu e o Professor 6, que somos as pessoas assim mais fortes, temos 
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 que fazer e vamos para a frente, para os torneios, pomos fitas, tiramos fitas, e fazemos, pomos 

 estacas, damos marteladas, não sei o quê…” (RGA). 

A relação com a Direcção era boa e tiveram sempre o apoio necessário. 

O grupo de Educação Física não seguia as recomendações dos Programas 

Nacionais, nomeadamente ao nível da avaliação dos alunos nos níveis: introdutório, 

elementar e avançado. Os professores tinham uma planificação própria e conjunta para 

todos os elementos do grupo, à excepção de um elemento recém-colocado que seguia as 

orientações dos PNEF.  

Segundo o Representante do grupo, havia uma intenção na escola de articulação 

horizontal e vertical dos conteúdos/competências nas diferentes disciplinas envolvidas, 

que ainda não estava totalmente conseguida devido à existência de “quintinhas”.  

O Representante da Escola B considerava que o seu grupo estava dividido: 

existia um grupo que trabalhava e outro que não. A relação com os colegas não era fácil 

devido à falta de comprometimento dos colegas e dos sucessivos incumprimentos na 

realização das tarefas. Acrescentou, ainda, que o clima de impunidade que se vive nas 

escolas favorece o incumprimento: 

 “ (...) é nesta impunidade que nós trabalhamos, portanto. É a EVT e a Educação Musical que 

 julgo serem o grupo mais organizado em termos de documentação e planificações a curto 

 prazo e a longo prazo (…) Portanto dentro do nosso departamento o mais organizado em termos 

 de possuir uma documentação que cobre o segundo e o terceiro ciclo, nós também estamos 

 organizados em algumas matérias mas em determinadas áreas não cobrimos todo o programa 

 de Educação Física” (RGB). 

O grupo seguia as recomendações dos PNEF. Contudo, salvaguardando os 

colegas que foram avaliados na componente científico-pedagógica não tinha qualquer 

retorno de que os colegas cumpriam essas orientações. No início do ano foram 

disponibilizados todos os documentos necessários aos docentes para a planificação e 

avaliação dos alunos. Porém, o Representante do grupo afirmou que apesar de organizar 

e partilhar os documentos com o grupo não tinha garantia de que os colegas estivessem 

a cumprir com os compromissos colectivos: 

 “Não, não há garantia que as pessoas utilizem. Também foi feito um portefólio por turma (…) já 

 vos mostrei esse portefólio tem o plano anual por etapa e tem as fichazinhas de assiduidade é só 

 o professor preencher e no final do ano está feito ali todo o referencial mas a maior parte das 

 pessoas não utiliza aquilo” (RGB). 
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O Representante da Escola C considerava que existia um bom ambiente no 

grupo mas que este não funcionava como uma equipa. Embora demissionário, a sua 

missão era criar um bom espírito entre os colegas: 

 “O grupo tem dinâmica de trabalho, tem dinâmica de responsabilidade, e portanto com isso 

 penso que estamos com uma nova boa equipa, diferente da anterior, mas o nível de 

 responsabilização é elevado, e o nível de exigência também é bom, portanto isso irá condicionar 

 a minha posição pessoal” (RGC). 

Contudo, o grupo de Educação Física não funcionava como uma equipa: 

 “O grupo anterior, sim, era cinco estrelas: pró-activo, responsável e dinâmico (…) Há uma 

 organização nova, o Professor 12 ainda não está, ainda não está! O Professor 17 tem vindo a 

 adaptar-se rapidamente (…). Para o próximo ano já não vou ser eu o coordenador” (RGC) 

A relação do grupo com a Direcção tem sido excelente, apesar de alguns 

conflitos com um professor e de algumas tomadas de decisão da Directora nem sempre 

bem vistas pelo Representante. 

O grupo encontrava-se a numa fase de adaptação às novas instalações e aos 

novos espaços. A maioria dos professores ainda trabalhava por blocos não seguindo 

portanto as orientações dos programas nacionais. Os documentos do grupo (protocolos 

de avaliação inicial, planificações do departamento, regimento da disciplina de 

Educação Física) estavam compilados em formato digital num computador na sala do 

grupo mas a maioria dos documentos estava incompleta e desactualizada.  

A inexistência de pavilhão gimnodesportivo influenciou durante anos o trabalho 

desenvolvido na Escola C. Os professores ainda estão a adaptar-se às novas instalações: 

 “Portanto, isto é só para dizer que nós tínhamos essas partes estanques que, não eram 

 estanques mas eram abertas se nós entendêssemos mudar o currículo e… mas normalmente 

 íamos por ali, porque depois tinha a finalização nas unidades didácticas se a gente lhe 

 chamasse assim, com o torneio A, com o torneio B, com o torneio C, tudo isto estava ligado, 

 com as nossas actividades. Os corta-matos estavam ligados com os corta-matos concelhios, a 

 estafeta interna está ligada com a estafeta da liberdade, os torneios de atletismo internos estão 

 ligados com os torneios lá de fora, portanto acaba por haver aqui algumas coisas que se vão 

 ligando umas às outras. Neste momento ainda estamos a aferir modelos de adaptação para já, 

 não é. Portanto, andamos aqui com as multi-matérias e sem ser as multi-matérias. O que é certo 

 é que nós também fazíamos muito isso. Estávamos na ginástica, nas danças, estávamos com uma 

 modalidade principal aqui e estávamos com as outras periféricas, outros estavam nos jogos 

 tradicionais, outros estavam no atletismo, outros estavam nos complementos à actividade que 

 estávamos a dar. Portanto, nós ao fim ao cabo, estávamos a trabalhar em multi-matéria apesar 
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 de haver esta orientação específica para as modalidades colectivas, por uma questão de 

 organização e também do material” (RGC). 

Não deixou de ser curiosa a forma como decorreu a avaliação de desempenho 

dos professores de Educação Física na Escola C: 

 “Especificamente, na Educação Física nós estivemos sempre à vontade porque a minha 

 perspectiva foi sempre que o processo de avaliação tinha que ser um processo de envolvimento, 

 não é, portanto nós tínhamos que estar envolvidos nisto, era uma situação que se tinha de tentar 

 ultrapassar e tentar ultrapassá-la da melhor maneira. Houve aí uma divisão de avaliadores por 

 professores. Calhei ficar eu e o Professor 13 na avaliação. Eu e o Professor 13 facilmente 

 chegámos à conclusão que íamos fazer a avaliação em conjunto. Portanto, fizemos nós os dois a 

 avaliação de todos os professores em conjunto para minimizar os estragos e as injustiças que 

 poderia ter este processo” (RGC). 

 “ (…) nós assumimos desde o princípio que este processo era um processo de viabilização da 

 avaliação. Portanto, nós tínhamos um problema que tinha de ser ultrapassado, portanto se tinha 

 de ser ultrapassado com dignidade, com equidade, com justiça e com equilíbrio. E portanto, não 

 era seguindo a metodologia que estava prevista que se chegava a essa equidade, a esse 

 equilíbrio, a essa justiça. Era de acordo com passos que tinham de ser dados, não é (…) Agora, 

 para nós a observação de aulas sempre foi uma situação completamente desvalorizada, foi pró-

 forma, foi uma situação que até nós aprendermos entre nós, os planos de aula e tal (…) não 

 torpedearmos o sistema. O pessoal fez o seu plano de aula, fez as suas coisas, tínhamos o plano 

 de aula, estamos a ver, estamos a olhar. Nós estivemos a gozar com a situação, estivemos como 

 estamos normalmente a ver um colega. Se a porta abre, tu estás a dar aula e eu estou ali a 

 olhar. Vejo, sinto, convivo com quem está lá, brincámos, claro pusemos ali as cadeiras os dois 

 para observar, a ver a aula por uma questão de…mas tivemos sempre à vontade no processo e 

 logicamente não chegámos ao fim a dizer isto ou aquilo. Não fazia parte, aquilo era cumprir um 

 pró-forma. E cumprir na medida em que quem estava a dar aula estava a dar uma aula mais 

 organizada, a sentir que aquilo era uma aula diferente como tem acontecido agora com a vossa 

 visualização, o que eu não fiz, fiz perfeitamente…” (RGC). 

O Representante da Escola D considerou que, apesar da diferença de gerações, 

existia um bom relacionamento entre os colegas e que o grupo funcionava como uma 

equipa de trabalho, e que mantinha uma boa relação com a Direcção: 

 “Funciona. Temos como já vos disse, uma situação ou outra. Há diferenças entre nós, idades, 

 feitios, personalidades, formações. Mas se compararmos com outras escolas eventualmente (…) 

 O grupo tem uma identidade, trabalha para qualquer coisa a que nos proponhamos. 

 Eventualmente, às vezes tem que ser com mais mãos de comando (…), com mais chatice (…). 

 Há algumas situações porque há opiniões diferentes, mas não, funciona bem, qualquer actividade 

 que haja para organizar o grupo está presente, e vai para a frente” (RGD). 
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A escola estava bem organizada. No início do ano lectivo os docentes recebiam 

a calendarização de todas a reuniões a realizar e um conjunto de documentos do grupo 

disciplinar (fichas de avaliação intercalar e de auto-avaliação dos alunos; o modelo de 

carta a enviar para os Encarregados de Educação com os objectivos e critérios de 

avaliação dos alunos; o protocolo de avaliação inicial e dos testes de condição física e o 

regimento do grupo de Educação Física). Os professores utilizavam o modelo de 

leccionação por etapas e cumpriam as orientações definidas nos PNEF.  

O grupo de Educação Física da Escola D cumpre as orientações dos PNEF e tem 

vindo a desenvolver esforços no sentido de os adaptar ao contexto escolar: 

 “Temos os programas, que nós seguimos desde sempre, temos as matérias nucleares e os 

 respectivos conteúdos que é para dar durante o ano lectivo e as alternativas, como sabemos, em 

 função das condições da escola, ao nível das instalações, materiais, são para dar em função do 

 que temos contemplado. E temos aqui várias que o professor tem a flexibilidade para dar, pelo 

 menos tem que dar alguma, ou o rugby, ou o corfebol, temos condições, ou o jogo do pau, ou o 

 ténis, etc. “ (RGD) 

 “Esta é a nossa sebenta, o nosso guião, temos há uns anos. Fomos melhorando, vamos 

 constituindo (o RG foi folheando) os livros, as coisas estão todas globalmente organizadas. O 

 sistema de avaliação em Educação Física que está ali também. Plano plurianual a este nível, 

 como é uma indicação, ajuda sempre pessoas mais novas, para terem uma ideia do que é que 

 vão trabalhar, chegas aqui e não te lembras (…) as áreas e as categorias com reajustes. 

 Reajustamos a questão da patinagem e da dança tendo em conta o que foi resolvido em 

 concertação curricular dos patins (…) decidimos não entrar como categoria. É para trabalhar 

 mas não é avaliado como categoria, foi aqui ajustado. Ao nível, se quiserem pessoalmente até 

 nem era a minha opinião, eu queria-a dar no 3º ciclo mas pronto para haver uma 

 uniformização… a dança para eles, aqui está, é para manter. Em que, por exemplo, também por 

 decisão nossa, e decidimos em termos de 3º ciclo, a ginástica tendo em conta as capacidades 

 que nós temos, as condições como sabemos conforme as orientações, os programas e as 

 categorias, a selecção solo, ou aparelhos ou a acrobática, tendo em conta aquilo que 

 trabalhamos aqui e há tantos anos, as condições que temos eu quero avaliar sempre solo e 

 aparelhos em todos os períodos e depois alternando com a acrobática. Fizemos os reajustes, 

 estão a ver? Passamos assim a cinco categorias, estão a ver aqui?” (RGD) 

Apesar de ainda não existirem evidências de que a avaliação externa conduz à 

melhoria do desempenho dos docentes, o Representante da Escola C admitiu que a 

avaliação externa a que a escola iria ser sujeita estava a estimular nos docentes uma 

maior preocupação com a organização dos documentos, quer do grupo, quer pessoais. 
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Pudemos constatar  que as quatro escolas eram organizações diferentes com as 

suas dinâmicas próprias mas todas elas tinham lideranças fortes (Director e/ou 

Representante do grupo de Educação Física), encorajadoras da formação interna com 

vista à melhoria das práticas profissionais. 

Para caracterizarmos a dinâmica dos grupos disciplinares, nas entrevistas 

realizadas aos Representantes, procurámos que nos relatassem como tem vindo a ser a 

experiência no desempenho do cargo, experiências positivas e/ou negativas e que tipo 

de experiências. 

 

2.1. Experiências positivas 

 

Enquanto Representantes na escola onde exerciam actualmente funções 

referiram como experiências positivas: a participação em estudos/projectos em 

colaboração com entidades exteriores à escola (ME); a avaliação do desempenho como 

um motor de trabalho; a estabilidade do grupo de trabalho como mais-valia em 

metodologias comuns de trabalho e troca de experiências, e a satisfação com o 

desempenho do cargo. 

 

Quadro 32 - Experiências positivas enquanto Representantes dos Grupos de EF 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Experiências 

Positivas 

Colaboração com 

entidades 

exteriores à escola 

Avaliação de 

desempenho 

Estabilidade 

docente; 

Troca de 

experiências 

Desempenho do 

cargo 

 

Estabelecer parcerias com entidades exteriores à escola é uma manifestação de 

abertura e representa uma prática de colaboração docente: 

 “Fiz parte do estudo do Ministério da Educação, desde 2007. (…) Sim, nós fomos convidados. 

 Depois o Director levou duas pessoas de departamentos diferentes para começarmos a aplicar e 

 a perceber o que é que… Nós na altura já levávamos algumas indicações que era difícil aplicar 

 em certas áreas, em certos… mas eles não queriam saber disso, só queriam saber como é que 

 nós fazíamos aquilo… portanto, e aquelas ideias que eu levava… era muito difícil ser coerente… 

 Isto está assim, é assim e não se mexe mais nada na ficha, e portanto… acho que… Mas foi bom, 

 eu acho que foi bom, estas experiências são sempre boas, são sempre muito boas. Foi mais 

 nessa área” (RGA). 
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A avaliação de desempenho na componente científico-pedagógica exigiu uma 

maior organização dos docentes e cuidado acrescido na preparação das aulas 

observadas:  

 “ (…) agora falando um pouco aqui do departamento... da experiência do departamento... 

 mesmo dos outros colegas... esta avaliação do desempenho... é boa, por um lado, porque obriga 

 as pessoas a trabalharem um pouco mais e a terem as coisas organizadas e estarem melhores, 

 mas  também a questão das duas aulas, ou três, observadas... daí eu dizer que isso não contribui 

 muito para o.... como é que eu vou dizer,... Isto leva a que as pessoas preparem as aulas que vão 

 ser assistidas... estás a perceber?” (RGB). 

A estabilidade do corpo docente promoveu, por um lado, uma maior interacção 

entre os docentes solidificando metodologias comuns de trabalho: 

 “A grande mudança deu-se com a alteração política de manter os professores por períodos de 

 três anos, e agora por quatro e sem dúvida nenhuma que essa transformação alterou aqui 

 significativamente as coisas. A nossa metodologia de trabalho, começamos a ser muito mais 

 interactivos portanto, tivemos também a sorte do perfil dos professores que chegaram cá no 

 período anterior, de ser um perfil de excelência, o conjunto dos colegas era um conjunto de bons 

 profissionais e, portanto, muito responsáveis (…) Nessa altura, o meu trabalho ficou 

 completamente simplificado porque o grupo funcionava em interactividade.” (RGC).  

Por outro lado, a estabilidade do corpo docente estimulou o diálogo profissional 

e a troca de experiências: 

 “Portanto, as coisas iam-se desenvolvendo no seio da… havia uma discussão normal entre nós 

 aqui neste quadradinho, que era o nosso gabinete cruzávamos os três professores durante a 

 semana, não é… fazia-se sempre aqui troca de experiências e de impressões, e ajustamentos 

 àquilo que estávamos a fazer e criámos metodologias que passaram a ser homogéneas, e regras, 

 as regras de funcionamento passaram a ser homogéneas, as interferências nas aulas por grupos 

 do exterior, a forma como nós intervínhamos com os alunos, e esse sentido de responsabilidade 

 que cada professor tinha, acabou por alterar no global o comportamento dos alunos. É das 

 coisas que para mim, é uma experiência mais significativa, é que antes nós organizávamos os 

 nossos torneios e os nossos corta-matos e as estafetas aqui… tudo o que era para a escola, toda, 

 organizávamos aqui e tínhamos muitas vezes dissabores com comportamentos graves de 

 indisciplina “ (RGC). 

A satisfação associada ao desempenho do cargo de Representante do grupo 

disciplinar, por si só, também constituiu uma experiência positiva: 

 “Há já alguns anos fui coordenador de departamento na antiga designação e ao mesmo tempo 

 que era subdelegado de disciplina do 3º ciclo e havia outro colega que era subdelegado de 

 disciplina do 2º ciclo, que por sua vez eu era o coordenador de departamento. Depois também 
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 fui delegado de disciplina e ultimamente subcoordenador de disciplina, ainda há dois anos. 

 Agora é a nova designação, que eu era delegado de disciplina de 2º e 3º ciclo, só um, e no ano 

 passado éramos dois (…) A experiência, estou a gostar (…) como vocês disseram e muito bem, 

 tem cerca de duas semanas, três, houve ali um período de transição, quem ficaria, como é que 

 era, gosto… deste cargo. Gosto… é assim, eu fazia e sempre fiz independente dos cargos, estes 

 anos todos que tive aqui, sempre fiz as coisas, montei com outros, outros que já cá passaram 

 (…) Eu não tenho tido dificuldades, eu já estava habituado é uma função, sinceramente eles 

 sabem que eu gosto, modéstia à parte acho que faço bem, tenho feito, sempre fiz e vou continuar 

 a fazer. Sempre a colaborar como professor do grupo, acrescido só da situação, da 

 responsabilidade de ser delegado, enquanto der a cara, enquanto fizer, ser veículo de 

 informação, resolver situações que acontecem (risos) mas com equilíbrio. Não, não sinto 

 problemas.” (RGD). 

 

2.2. Experiências negativas 

 

Como experiências negativas, os Representantes referiram: os mega-

departamentos, a avaliação de desempenho, a instabilidade docente e as relações 

interpessoais em todos os grupos disciplinares. 

 

Quadro 33 - Experiências negativas enquanto Representantes dos Grupos de EF 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Experiências 

Negativas 

Orientações 

educacionais; 

Mega-departamentos; 

Avaliação de 

Desempenho; 

Relações 

interpessoais; 

Sobrecarga. 

Falta de 

comprometimento; 

Relações 

interpessoais. 

Orientações 

educacionais; 

Falta de 

condições de 

trabalho; 

Relações 

interpessoais. 

Falta de 

pontualidade. 

Orientações 

educacionais; 

Instabilidade 

docente; 

Relações 

interpessoais; 

Sobrecarga. 

 

A gestão de mega-departamentos foi referenciada pelo Representante da Escola 

A como desgastante, quer pelo número de professores, quer pela heterogeneidade das 

disciplinas exigindo à posteriori reuniões entre os diferentes grupos disciplinares para a 

abordagem de questões específicas: 

 “Tenho, negativo, tenho. Quando não éramos o departamento que somos neste momento… 

 mesmo por imposição do Ministério da Educação, não é, nós éramos o departamento que 

 estávamos juntos com Educação Física e Educação Musical… já conseguíamos interagir entre 

 os dois departamentos, já conseguíamos fazer actividades em que juntávamos a Educação 

 Musical e a Educação Física, e aulas em comum em que dávamos também a EM (…) Quando 
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 nós íamos partir para coisas mais… foi-nos imposto um mega-departamento que nós estamos 

 neste momento que é: Educação Visual e Tecnológica, Educação Tecnológica, Educação Visual, 

 Educação Especial, Educação Física e a Educação Musical. É um super departamento em que 

 eu sinto, quando há reuniões, que faz-se muito pouco, e depois necessitamos de ter momentos 

 em que, temos que neste momento, temos que reunir pós essas reuniões de departamento, 

 temos que reunir só para resolver assuntos relacionados com a nossa área” (RGA). 

 “É o desgaste… Eu acho que está-me a desgastar a muito em relação à nossa área da EF, acho 

 que estamos a descurar um bocado aquilo que é a EF, neste momento e precisamente por isso, 

 este ano, resolvi, eu sei que é um acréscimo muito grande para as pessoas, mais um dia de 

 reunião, mas resolvi voltarmos a reunir só na nossa secção de EF” (RGA). 

A avaliação de desempenho foi também mencionada pelo Representante da 

Escola A como experiência negativa para avaliar os colegas de outros grupos 

disciplinares e a dificuldade de ajudar os colegas de disciplina a melhorarem o seu 

ensino: 

 “Então põe-te no meu papel e vais avaliar um professor de EVT que dá aulas há trinta anos e 

 que, e que tu tens de ir lá à aula e ver se ele está a cumprir com o plano de aula… “ (RGA). 

 “Claro, estes constrangimentos todos que eu fui apanhando pelo caminho... Só passando pela 

 experiência, e não é só a parte que está para trás, mas estar em sala de aula e depois ter de 

 avaliar essas situações, é que se calhar, eu sinto que não fui tão boa, não dei indicações  precisas 

 daquilo que eles estavam à espera, a parceria e a parte formativa, que pudesse ajudar  os meus 

 colegas a melhorar o seu nível de ensino” (RGA). 

 “Eu sei que nós temos grelhas para irmos avaliar as aulas mas eu penso, e às vezes o comunicar 

 as coisas às pessoas (…) e é esta a minha perspectiva como avaliadora. Tenho sempre muita 

 preocupação em não ferir ou chegar através de outros caminhos para não ferir a pessoa e para 

 a ajudar a melhorar algumas situações. É o que está a acontecer por exemplo com o Professor 

 9, tenho, tive dificuldade em chegar a ele porque em alguns itens reparei que, pronto aquilo é 

 excelente, muito bom, bom, regular e insuficiente, há ali alguns itens que tem regular. E está-me 

 a custar imenso chegar, porque ele acha que aquilo como está, a aula, é bom. E o meu papel é 

 muito ingrato… dizer ao colega, quando estou com ele pronto. Eu agora estou com ele a fazer 

 uma assessoria [a um aluno com necessidades educativas especiais]. Ajudo-o muito, não ajudo 

 só o aluno. Ajudo-o também, já fiz sugestões de que, por exemplo voleibol sem ter nada, uma 

 fita, uma rede, aquilo dá pontapés até que ferve. Basquetebol sem um objectivo, só lançar, é 

 bolas… e dizer-lhe isto… é um bocadinho, preocupa-me, portanto não sei se tenho de ir pela 

 área da Psicologia ou da Filosofia para poder ajudar o colega a melhorar, não sei…” (RGA) 

 “ (…) E continua a preocupar-me porque ainda não lancei a avaliação” (RGA). 

As orientações educacionais de cada professor, nomeadamente, as diferentes 

concepções da disciplina de Educação Física constituíram um entrave no diálogo 
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profissional quando se procuraram compromissos colectivos de intervenção nas Escolas 

A, C e D: 

 “Porque o Professor 8 constrói muito bem todas as situações mas depois quando vai pôr em 

 prática tem muitas dificuldades (…) consegue abstrair-se em sala de aula, abstrair-se de certos 

 comportamentos dos alunos. Podem estar a chover pedras e picaretas que ela não viu, ou não 

 viu, ou não quer ver, pronto. A parte da filosofia e da estrutura está lá tudo, está tudo certo. Eu 

 acho que está certíssimo, toda a perspectiva da Educação Física para os alunos, para os  motivar, 

 está lá tudo só que depois quando vamos para a prática, aula, aula, aula surgem estes  tipos de 

 constrangimentos” (RGA). 

 “E não há dúvida, modéstia à parte, fui bem formado, tive uma boa formação e aproveito. Onde 

 eu sou mais coiso, às vezes, é não fazerem bem a ligação, por vezes, da teórica na prática. Como 

 algumas coisas que a gente já falou mas isto tem a ver com concepções pessoais…” (RGD). 

 “Claro que para mim já é uma frustração fazer isto porque já sinto que é toma lá a bola, né. 

 Aquilo que a gente diz: toma lá a bola para os meninos. Mas também não tinha outra solução, e 

 já não tenho garra para inventar e fazer, e vamos a isto e vamos àquilo. Portanto já há aqui 

 algum desconforto de não ter a força necessária para alterar isso e de qualquer modo para mim, 

 tenho os outros valores que eu acho importantes, que é: faz com que eles gostem do que estão a 

 fazer” (RGC). 

A instabilidade docente não favoreceu o trabalho colectivo na Escola D: 

 “ (…) só para a gente, vou ser correcto e verdadeiro, até porque vocês têm uma percepção. As 

 coisas melhoraram muito, sei que pessoalmente e modéstia a parte (…) tenho contribuído para 

 isso, eu e outros que por cá passaram, eu sou o que contínuo (…) infelizmente, pela lei da vida 

 dos concursos, os contratados e estão sempre a mudar” (RGD).  

Em todas as escolas a dificuldade na gestão das relações interpessoais dificultou 

o trabalho entre pares: 

 “As relações humanas e gerir as relações humanas não é fácil, não é, seja com mais velhos, seja 

 com mais novos, com professores ou funcionários, nunca é fácil, pessoas diferentes, posturas 

 diferentes, personalidades diferentes, formações diferentes, idades diferentes. É uma questão de 

 levar com calma e saber gerir, nem sempre corre bem. Porque, e falando objectivamente, 

 porque a pessoa não está para aí virada, porque a pessoa não está a compreender bem, porque 

 o processo de mudança, de adaptação demora mais um pouco…” (RCD) 

 “ (…) o grupo de EVT, ET e EV é muito difícil de gerir. Muito difícil… são pessoas com… (…) 

 são… muito difíceis… (…) o outro não fala com o outro, o outro não fala com o outro, o outro 

 não vê (…) não conseguem… Vocês falem a mesma língua. Trabalhem, falem a mesma língua. 

 Às vezes não entendo. Nós às vezes na EF, e este grupo que está agora aqui falamos e 

 entendemo-nos e damo-nos muito bem, todos. Agora, se misturar os outros. Pôr os outros a 

 trabalhar…” (RGA).  
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 “ (…) Eu... pronto... já pensei também nessa questão... Eu atribuo essa...esta situação ao... O 

 grupo de Educação Física já são muitos anos, não é? O grupo de Educação Física… são muitos 

 anos... e pronto! As pessoas já se conhecem há muitos anos... sabem o que é que uns fazem e 

 outros não fazem, e tentar modificar esse estado de espírito... essa forma de estar... é difícil! Em 

 relação aos outros grupos... principalmente o grupo de Educação Especial, EVT e EM também, 

 pronto... Eu julgo que foi mais facilitado por eu ser uma pessoa de fora... não é? Eu, como não 

 sou daquele grupo... (…) Por isso é que eu digo que nos outros conseguimos um pouco mais. Eu 

 acho que tem a ver com o nosso relacionamento, e pronto... e com a nossa forma difícil de 

 mudar algumas pessoas...” (RGB). 

 “Penso que neste momento o grupo está à procura das novas lideranças, portanto está a sondar 

 e a tentar perceber quem manda aqui, quem organiza, quem faz, quem não faz. Como sempre 

 nestes grupos há contestação ao líder, se o líder for um líder afirmativo (que não é o meu caso, 

 a minha postura não é essa, a minha postura é, como vos disse, de criar condições para que as 

 coisas aconteçam) logicamente que isso cria aqui algumas tensões, algumas críticas internas 

 que se vão ajustando e a partir de uma certa altura isso é complicado (…) Como este ano, ou 

 pelo menos no próximo ano lectivo haverá um novo subcoordenador, a minha postura individual 

 é de me ir apagando enquanto líder do grupo, portanto o próprio grupo cria outra liderança. É 

 um processo complicado mas está a acontecer, e penso que acontecerá bem” (RGC). 

A falta de condições de trabalho condicionou durante anos o trabalho dos 

docentes da Escola C: 

 “A experiência que eu tenho, deve ser um pouco como a de todos… ou a de várias escolas de 

 não haver as condições ideais para se trabalhar, não é. Esta escola tem uma história 

 interessante porque nós saímos, há vinte e tal anos, saímos de onde é agora a escola X, tinha lá 

 uns pavilhões pré-fabricados em madeira, mas nesses pavilhões pré-fabricados que metiam 

 água e que depois fizeram com que mudássemos de escola, porque as aulas estiveram paradas 

 durante algum tempo, mas nesse nós tínhamos um pavilhão pré-fabricado de tamanho reduzido 

 mas que funcionava optimamente com uma turma, tinha balneários para eles tomarem banho, 

 tinha vestiários e era um pavilhão onde se davam as aulas optimamente e depois funcionávamos 

 com outra turma no pátio do recreio e também se funcionava bem porque a escola era 

 pequenita. Quando mudámos para aqui fomos confrontados com a situação de no início do ano 

 não haver nada. Portanto não havia balneários, nem vestiários, aqui o campo de jogos era um 

 parque de estacionamento, só tinha o alcatrão, não tinha equipamento nenhum, nem tinha 

 marcação nenhuma, não havia sítio para os miúdos se vestirem e começamos logo aí, por 

 iniciativa minha e do grupo, de constatarmos que não íamos começar as aulas se não houvesse 

 condições” (RGC). 

 “Foi demolidor para mim, a construção do pavilhão… foi uma coisa… e isto sucedeu a seguir à 

 altura em que arrancaram o pavimento que nós tínhamos aqui, tínhamos aquele pavimento 

 vermelho, de tartã (…) é uma destruição latente. Apesar de haver essa consciência mas eu 
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 estava a fazer a aula e havia sempre aquilo ali, aquele fantasma, aquela coisa. E portanto, isso 

 claramente que interferiu com a minha qualidade de ensino. Claramente, portanto fui sendo 

 derrotado e foram os anos e essas coisas todas… passa por aí, a capacidade que eu tinha há 

 dez, há quinze ou há vinte anos era completamente diferente daquela que agora tenho” (RGC). 

A falta de comprometimento dos professores da Escola B impossibilitou o 

desenvolvimento do trabalho colaborativo para a superação de dificuldades colectivas e 

formas de actuação comuns: 

 “ (…) Uns fazem e outros não... (…) Mesmo no grupo que está na formação, está dividido. Há 

 os que trabalham e os que não (…) Não! As pessoas depois não... Eu acho que as pessoas não 

 trabalham... não investem! Não investem nessas dificuldades! Não investem porque os 

 documentos depois... revelam essas situações, não é? Os documentos revelam isso (…) Os 

 documentos vão e no final de um ano estão iguais… e depois já estamos no segundo ano (…) E 

 há um contributo no final do ano, dois contributos no final do ano... para tentar melhorar... Ou 

 as pessoas não utilizam os documentos e por isso não têm sugestões a dar de alteração, pronto! 

 Ou utilizam só. Utilizam! Usam e pronto! Não...” (RGB) 

 “Planificam em conjunto?!... (...silêncio....) O planificar em conjunto... se for em relação à 

 turma é individual, não é! Se for em relação à turma, ele faz a avaliação diagnóstica, ele depois 

 faz o plano da turma, faz o plano de trabalho, o plano com a turma, portanto esse trabalho é 

 individual. Nós nunca conversámos, nem interferimos nessa situação. O planificar em 

 conjunto… eu penso que ele... planificar em conjunto é a elaboração dos documentos. A forma 

 como os documentos foram feitos… os documentos, foram feitos por mim... foram feitos por 

 mim, mal ou bem, era isso que eu queria clarificar. Estou a tentar dizer-vos isso desde o  início...” 

 (RGB). 

 Em jeito de conclusão, podemos afirmar que apesar de não haverem escolas 

iguais, os quatro estabelecimento de ensino assemelhavam-se bastante ao nível da 

“preocupação” com o trabalho cooperativo, colaborativo, em equipa e interdisciplinar. 

A formação interna era reconhecida e incentivada ou pela Direcção e/ou pelos 

Representantes dos grupos disciplinares de Educação Física. 

 

2.3. Práticas colaborativas nos grupos de EF 

 

Os Representantes mencionaram as seguintes práticas de colaboração existentes 

entre os professores dos grupos disciplinares: 
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Quadro 34 - Práticas colaborativas nos Grupos de EF 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Práticas 

colaborativas  

Trabalho em equipa; 

Planificação conjunta; 

Leccionação conjunta 

(pontual); 

Partilha; 

Reflexão conjunta; 

Avaliação de 

desempenho. 

Trabalho em equipa 

(parcial); 

Formação recíproca; 

Planificação 

conjunta; 

Partilha (pontual); 

Avaliação de 

desempenho. 

Trabalho em 

equipa 

(pontual); 

Troca de 

experiências 

(pontual) 

Trabalho em 

equipa; 

Formação 

recíproca; 

Planificação 

conjunta; 

Partilha; 

Reflexão conjunta. 

 

O trabalho em equipa foi mencionado por todos os Representantes com maior 

visibilidade nas Escolas A e D, restringido à organização pontual de actividades na 

Escolas C e frequentemente realizado por uma pequena parte do grupo (parcial) na 

Escola B:   

 “Acho que temos um grupo forte, dinâmico, onde todos têm a sua importância, a sua 

 responsabilidade e vocês olham para as coisas e vê-se que trabalham e não é só um a trabalhar. 

 Agora, há um que se calhar há um que faz mais, ou tem mais voz de comando, tem mais 

 liderança, chega-se mais à frente mas é de todos. Como vês ali não diz que foi o Professor X que 

 fez, nem o Professor Y (…) não há cá, não sei o quê? Faz-se! Já chega quando a gente tem de 

 assinar. Já chega quando temos de assinar porque temos de assinar como está ali. Agora  quando 

 não é preciso, não há cá assinaturas de ninguém. As coisas têm de aparecer. É o grupo 

 disciplinar”(RGD). 

 “Há aí muita coisa que fiz, eu não gosto disso que eu fiz, fizemos, é nosso, alguém fez, alguém 

 meteu os dados no computador, alguém imprimiu, temos isto montado mal ou bem, globalmente 

 penso que está, estamos minimamente organizados. Melhor pode-se estar sempre, pode-se 

 evoluir” (RGD). 

A formação recíproca entre os professores de Educação Física aconteceu 

algumas vezes de forma organizada nas Escolas B e D: 

 “Porque é importante para aprender, para reflectir, apesar de ter alguma formação mas as 

 coisas vão melhorando. Depois, quando não se aplica e não se está na prática, as coisas vão 

 passando e só o ver é muito importante, então o fazer… e houve esse compromisso. Fizemos no 

 final do ano passado, experimentámos, montámos aí no ginásio, no princípio deste ano e com os 

 colegas mais velhos, ou com menos experiência, ou que nunca tiveram nenhuma experiência, 

 nomeadamente os do 2.º ciclo, nunca tiveram ou tinham pouca, misturámos, fizemos aulas em 

 conjunto” (RGD). 

 “ (…) e têm aparecido aí colegas novos ao longo destes anos, ainda no ano passado, têm trazido 

 coisas novas, tendências ao nível do fitness, ao nível da aptidão física, avançámos, mudámos. 

 Não é que estivéssemos parados mas num grupo heterogéneo, nomeadamente, ao nível das 

 idades e da formação, como sabem as coisas é complicado, nós não podemos mudar tudo de 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

200 

 

 repente porque sabemos tudo, ou porque tem que ser assim, também temos de respeitar os 

 outros, porque daqui a uns anos estaremos nós nessa situação partindo do princípio que os mais 

 novos vêm com outras coisas muito diferentes” (RGD). 

A planificação conjunta existia em todas as Escolas, excepto na Escola C. Os 

grupos tinham um planeamento plurianual e anual por etapas em comum, sendo da 

responsabilidade individual o plano de cada turma: 

 “Planeamos em conjunto e fizemos em conjunto as unidades didácticas, o chamado plano 

 trimestral como guia orientador de planeamento, para sabemos que não podemos andar todos 

 os períodos a dar todas as matérias e de uma forma equilibrada, em que pelo menos cada 

 matéria, e das nucleares seja dada em dois períodos, 1º-2º; 2º-3º; e 1º-3º. Não é dar tudo a 

 correr, só para dizer que deu uma aula ou duas no 1º; uma aula ou duas no 2º; não. As coisas 

 têm de ser introduzidas e consolidadas para depois serem aperfeiçoadas no futuro. Temos o 

 plano anual, claro. Numa perspectiva plurianual, depois cada um faz o seu plano anual de 

 turma” (RGD).  

 “Fazemos a reunião de conferência curricular, se virem ali, já ali está marcada. Na semana 

 passada de manhã foi o Pedagógico, à tarde tivemos de departamento, na manhã a seguir já 

 estava a folha de convocatória, sempre fiz. Ponto um, informações; ponto dois, orientações 

 curriculares da disciplina onde fazemos a conferência curricular; e podem ver, vamos falar do 

 planeamento sempre um pouco, sempre com sensibilidade, ponto de situação para saber como é 

 que está? Vou reflectir sobre aquilo… sobre a avaliação, sobre o planeamento, como é que está 

 a correr, as dificuldades, sensibilidade. Não é fazer, por fazer. A avaliação, os registos, as 

 grelhas de avaliação, com calma, com todas as dificuldades que temos” (RGD). 

  “Cumpre em termos de planeamento, o que é definido ao nível da planificação. Depois cada um 

 elabora o seu plano anual de turma, temos um conjunto montado, e bem montado das unidades 

 didácticas numa perspectiva plurianual do 5º ao 9º ano tendo em conta o trabalho que vem do 1º 

 ciclo, que nós sabemos que não é muito” (RGD). 

 “ (…) usamos todos as mesmas grelhas, cada um tem a sua caderneta, cada um tem que ter os 

 seus registos (…) toda a gente tem de ter o seu plano anual de turma melhor ou pior (…) Cada 

 um faz para si (…) é um compromisso de grupo. Eu sei que a colega ali tem o seu planeamento, 

 que cumpre as suas aulas ta, ta, ta… o outro se calhar podia fazer melhor, o outro se calhar não 

 tem bem (…) Temos as unidades didácticas, os planos das unidades didácticas, temos os perfis, 

 os objectivos terminais, os objectivos a atingir por ano e por ciclo (…) o resto do planeamento, 

 cada um é da sua competência e da sua autonomia fazer o seu plano anual de turma, tu tens que 

 tirar os teus registos” (RGD). 

 “ (…) eu e o Professor 6, ou eu e o Professor 10, eu não ponho separadores não ponho nada. 

 Dou as aulas livre, livre. Independentemente, se um tem a aula preparada para uma coisa, ou 

 para outra, ou então estruturamos. Nesta última aula eu e o Professor 6 estruturámos a aula em 
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 comum. Tínhamos para a mesma turma: salto em comprimento e salto em altura. As duas 

 turmas colidiam para o salto em comprimento e para o salto em altura e depois tínhamos o resto 

 a trabalhar” (RGA). 

 “Não, eu penso que... eu penso que cumprem! Há uns que... Isto também... pronto... olhando 

 para o grupo... olhando também para o grupo e falando o que já disse anteriormente é,...  aqueles 

 que estiveram na avaliação da componente científico-pedagógica... cumprem! Os que  não 

 estiveram na avaliação da componente científico-pedagógica... podem cumprir, ou não! Por 

 aquilo que eu observo, penso que as pessoas fazem um esforço para cumprir. Mas... pronto, 

 podem dedicar-se mais a umas matérias que outras. No geral... penso que tentam cumprir!” 

 (RGB). 

A partilha de documentos foi mencionada nas Escolas A e D. Na Escola B, a 

partilha restringia-se aos documentos que o Representante fornecia aos colegas no início 

do ano lectivo: 

 “No fim de cada ano fazemos uma folha de avaliação do que fizemos para passar ao colega a 

 seguir, a tal perspectiva plurianual, dar continuidade. Se ele ficou com as mesmas turmas no 

 ciclo a mesma coisa, tudo bem. Mas se ele muda de ciclo tem que ter indicações. Ou o professor 

 foi-se embora, como aconteceu no ano passado, que deixou as turmas. O que vier vai receber a 

 informação, ora este ano tem (…) o colega que foi-se embora porque mudou de escola (…)” 

 (RGD). 

 “Aquilo que o Professor 9 neste momento dá no 7º ano, ele sabe perfeitamente aquilo que eu dei 

 no 6º ano e quais foram as dificuldades dos meus alunos no 6º ano. Nós conversamos e ele sabe 

 perfeitamente aquilo que aconteceu no 6º ano, por exemplo. Ele sabe o que é que foi construído 

 ou o que é que não foi construído no 6º ano e portanto ele tem essa noção. E assim 

 sucessivamente, porque depois os professores aqui no 3º ciclo apanham a turma 7º, 8º e 9º (no 

 ciclo) e nós aqui apanhamos 5º e 6º percebes? E às vezes algumas turmas são nossas desde o 1º 

 ano, do 1º ciclo. Eu tenho alunos meus, que já foram meus alunos no 1º ano” (RGA). 

 “O professor recebe isto… isto é referente ao ano passado, depois troca a turma, já tem a 

 apresentação, a avaliação inicial. Está aqui o ano mais ou menos dividido. Em relação às 

 etapas, está aí a explicação das etapas, pronto! E depois está aqui por períodos. Para ele por as 

 actividades mediante as aulas. Pronto! Está aqui o primeiro período, segundo período e,  terceiro 

 período. Isto é a questão da turma, não é? (…). Todos estes documentos foram  entregues aos 

 colegas (…). Eu entreguei tudo assim, entreguei o powerpoint, pronto! Aqui tu  tens a extensão 

 da carga horária, vá lá, tens a distribuição da carga horária no terceiro ciclo, a  distribuição da 

 carga horária das matérias (…) Tem os princípios, isto é, segundo o plano, o Programa  

 Nacional, não é?! Os princípios que estão lá, a organização geral do plano curricular de  turma 

 como estão no Programa. Tudo! E depois, tens o Plano Anual por etapas, já viram e a 

 calendarização!” (RGB). 
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A reflexão conjunta era uma prática nas reuniões dos grupos das Escolas A e D, 

bem como as conversas entre colegas para troca de impressões, partilha de ideias, 

procura de ajuda e apoio: 

 “ (…) tento fazer isso há uns anos independentemente do cargo, repito, mas neste caso e tendo a 

 responsabilidade de gerir, de coordenar fazemos sempre catorze, quinze, dezasseis reuniões. 

 Porque isso, toda a gente dá a volta na acta. Toda a gente faz acta, pelo menos, duas actas. 

 Porque se não não faz sentido, num período tão longo, cinco, seis reuniões tem que haver aí 

 algum mistério” (RGD). 

 “Mas isso levou-nos muitas horas também a reflectirmos no departamento também. Se vocês 

 forem ver as actas, em todos os momentos temos um ponto que era avaliação de desempenho. 

 Pronto, porque as pessoas estavam inseguras. Vamos definir objectivos, como é que definimos 

 objectivos? Está bem definido o objectivo? Não está bem definido? Como é que vamos 

 reformular? Qual é a área em que vamos dar mais ênfase? Pronto, esta reflexão foi muito 

 prolongada no tempo, e no ano passado levou-nos muito tempo neste trabalho” (RGA). 

 “ (…) ainda falava no outro dia com o Professor 19, tivemos a ver, é verdade vamos reflectir 

 sobre isso, que há ali coisas que ao nível do 2º ciclo, podemos avançar mais, podemos sempre 

 avançar, esperemos nunca recuar” (RGD). 

 “ (…) nas reuniões de disciplina, e depois como vocês viram há bocado, e presenciaram, 

 pontualmente, entre colegas fala-se, trocam-se ideias, fala-se, aproveitam-se os tempos…” 

 (RGD) 

 “Temos tudo. Fazemos um lençol. Este ano não fizemos o lençol. Mas temos um lençol em que 

 vamos pondo as matérias: 1º ciclo, 2º e 3º e vamos vendo aquilo que nós fizemos. No balanço do 

 ano passado achamos que no sétimo ano os miúdos estagnam. Aquilo que eles aprenderam no 5º 

 e no 6º ano, voltam outra vez à estaca zero”. (RGA). 

O Representante da Escola B mencionou a troca de experiências em duas 

situações pontuais e espontâneas: 

 “Não, foi um projecto que nasceu com o terceiro ciclo e com a Professora 14 à frente, a 

 dinamizar essa situação, e foi contagiando os outros colegas, muito também porque as aulas 

 estavam a funcionar em conjunto, e era preciso disponibilidade de espaços, e portanto algumas 

 turmas do 5º e do 6º anos foram-se envolvendo (do 2º ciclo). Isso acabou por deixar elementos 

 para futuras organizações para já não ser uma situação espontânea, mas ser uma situação 

 elaborada de início com mais organização” (RGB). 

 “Outra situação que aconteceu também aqui, e que acabou por nos deixar também algum resto, 

 foi organizar, com um estagiário, um torneio de skills em futebol, que aconteceu dentro do 

 âmbito das actividades do estagiário e que acabou depois por envolver o grupo, e o grupo 

 tomou conhecimento desta nova hipótese de trabalho dentro da escola, o que também pode 
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 deixar ensinamentos para o futuro. Estamos a querer chamar-lhe formação, eu acho que nos 

 ajuda a fazer coisas diferentes e também para nos mostrar como é que se podem fazer” (RGB). 

Nas Escolas A e B, a avaliação do desempenho dos colegas representou uma 

forma de trabalho colaborativo entre os docentes, particularmente, porque estimulou o 

diálogo profissional, a reflexão (verbal e escrita) e a hetero-observação: 

 “Nós fazíamos assim: tínhamos uma reunião antes, da situação da aula, o Professor deu-me 

 sempre os planos da aula dele. O plano de aula dele está bem construído, pronto. Naquele caso, 

 está bem construído. Depois ia observar a aula. Depois passados dois dias, tínhamos um 

 encontrozinho em que ele fez-me também uma reflexão sobre a aula. Foi a única pessoa que me 

 fez uma reflexão sobre a aula (…) Escrita: Pontos positivos, pontos negativos, e batiam 

 precisamente nos meus pontos negativos. E depois na segunda aula que eu fui observar, 

 melhorou muito a parte dos pontos negativos, estava mais cuidado. Os alunos gostavam mais 

 daquela matéria, se calhar, mais apelativa e se calhar estava mais cuidada e eu estava lá só que 

 a minha presença em relação aos alunos, como eu fui professora deles no 6º ano, é tipo polícia, 

 eu olho para eles e eles percebem que não estavam a realizar aquilo que eu acho que devem 

 realizar (…) Praticamente, basta um olhar. E então eles percebiam que não estavam a realizar a 

 tarefa como devia ser e então melhoraram muito nessa aula, pronto. A minha presença ajudou 

 também essa situação.” (RGA). 

 “Não, não, no nosso grupo de EF, porque acompanho as aulas, eu não fui para a avaliação do 

 desempenho, avaliar os meus colegas naquelas três aulas que eu fui lá observar, oficiais, não é? 

 Não sei se os outros avaliadores fizeram isso ou não fizeram....! Eu fui assistir mediante aquilo 

 que eu já me tinha proposto, e tinha dito aos colegas o que é que eu ia observar, não é? Eu fui 

 observar outras aulas de outros colegas! Perguntei se podia, não é? (…) Ser mais uma pessoa 

 que andava ali, e pronto, tinha de andar um pouco perto dos colegas porque alguns colegas 

 falam mais baixo, outros não sei quê, tive que andar relativamente lá pelo meio da aula, por isso 

 aquilo era também uma pessoa estranha, não é? E eu tinha que, ir lá, mesmo em relação à 

 Educação Especial que ainda era pior... com os outros miúdos.... Eu fui lá várias vezes observar 

 o trabalho dos colegas e estar... estar-me a relacionar com o miúdo, com a criança e na 

 Educação Física fiz o mesmo, andei lá pelo meio da aula para estar junto ao colega a ouvir o 

 que ele dizia e pronto, fiz esse trabalho (…) eu tinha uma ficha, tinha a estrutura da ficha de 

 observação mas não queria fazer registos na aula. Portanto, eu ia ver a aula, ver tudo à-vontade 

 e quando saía da aula, sentava-me um bocadinho, pensava naquilo que eu via na aula, não sei 

 quê... e fazia o registo. Depois, confrontava a minha observação com a percepção que o colega 

 tinha da aula e pronto! Depois aí atribuía a avaliação que eu entendia àquela aula. Portanto, 

 isso foi.... Daí a situação daquilo... daquilo não ter... porque as aulas observadas não foram as 

 melhores aulas que eu vi... não é? Não Foram! Pelos alunos, pá... houve aulas que correram 
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 muito mal aos colegas.... Não era por aquela aula ter corrido muito mal ao colega que eu fui 

 dar uma nota menos boa.... Que eu tinha uma ideia,.... já tinha feito esse percurso....” (RGB). 

 Apesar das quatro escolas estarem organizadas de forma a permitirem a 

realização de reuniões e/ou formação interna num horário semanal destinado para o 

efeito, as práticas colaborativas existentes tinham, predominantemente, um carácter 

pontual e, por vezes, parcial. 

 

2.4. As expectativas dos Representantes em relação ao estudo 

 

A criação de momentos de discussão, obter feedback sobre as práticas, produzir 

materiais através de um trabalho colaborativo, combater o isolamento ou simplesmente 

colaboração em projectos de investigação foram as expectativas denunciadas pelos 

Representantes dos grupos de Educação Física. 

 

Quadro 35 - Expectativas dos Representantes em relação ao estudo 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Expectativas dos 

Representantes 

Criação de 

momentos de 

discussão; 

Obter feedback sobre 

as práticas. 

Trabalho 

colaborativo; 

Construção de 

materiais. 

Combater o 

isolamento; 

Obter feedback 

sobre as práticas. 

Colaborar com os 

investigadores; 

Aprender com os 

outros. 

 

 “O que me levou aderir à formação é a ideia que eu tenho de poder fazer um trabalho 

 colaborativo entre os colegas, de entre-ajuda, que possa vir a melhorar todos os documentos e 

 todas as formas da nossa intervenção nas aulas de Educação Física é uma ideia, mas pronto é 

 uma ideia, o que me levou a aceitar a formação” (RGB). 

 “ (…) pensava mais em termos da construção dos materiais e pronto de encontrar suporte para 

 essa prática, isto seguiu outro caminho no meu entender, penso eu, seguiu o vosso caminho 

 aquilo que vocês acharam que era o vosso trabalho” (RGB). 

 “ (…) as expectativas foram normais, normais, acedemos de bom grado ao vosso trabalho, à 

 vossa investigação (…) “ (RGD). 

 “ (…) não tem problema nenhum. Porque não temos nada a esconder (…) e estamos sempre 

 todos a aprender uns com os outros” (RGD). 

 “ (…) É mais fácil. Eu gosto imenso que vocês me venham avaliar, óptimo. Vão lá à aula. Vão lá 

 dizer-me o que é que eu estou a fazer mal porque eu assim vou corrigir é muito mais fácil “ 

 (RGA). 

 “Eu penso que a expectativa é o pressuposto inicial. É sempre importante que se mexa nas 

 coisas, e que se procure ter um olhar diferente sobre aquilo que está a acontecer. Nós, que 

 estamos aqui já há uma quantidade de anos, a olhar só para nós próprios, naturalmente, 
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 acabamos por perder um pouco a noção do contexto geral da escola, apesar de alguns dos 

 colegas nos trazerem as suas experiências. A minha expectativa em relação a este tipo de 

 trabalho que vocês estão a desenvolver é que isso mexerá com o que nós estamos a fazer e 

 fornecerá alguns dados que eu acho que são importantes, porque nós não temos nunca feedback 

 daquilo que estamos a fazer” (RGC). 

 Podemos afirmar que os quatro Representantes demonstraram receptividade e 

revelaram expectativas moderadas em relação à nossa intervenção.  

 

 

3. As necessidades individuais de formação 

 

Através dos questionários fizemos um levantamento das necessidades 

percebidas (Tejedor, 1990 cit. in Marcelo, 1999, p. 199) ao nível das matérias nucleares 

dos PNEF em que os professores tinham mais e menos dificuldades em ensinar. Por 

matérias fracas entendemos aquelas em que o professor referiu ter mais dificuldade do 

que facilidade ou mais dificuldade em ensinar. A Ginástica, a Patinagem, a 

Luta/Combate, os Jogos Tradicionais ou Populares e a Dança/Actividades Rítmicas 

Expressivas foram as matérias mais referenciadas pelas quatro escolas. A 

Orientação/Actividades de Exploração da Natureza foi referenciada nas Escolas A e D. 

Como pudemos verificar anteriormente, todas as escolas têm condições de 

espaço e material para a leccionação de todas as matérias à excepção da Patinagem (por 

ausência de patins) e de algumas matérias do Atletismo (ausência de pista e/ou caixa de 

saltos). Apenas na Escola D se lecciona a Patinagem. Esta matéria aparece referenciada 

pelas quatro escolas como matéria fraca.   

Fizemos igualmente o levantamento das matérias fortes, ou seja, aquelas que o 

professor indicou como tendo “muita facilidade” ou “mais facilidade do que 

dificuldade” em ensinar. Os Jogos Desportivos Colectivos e os Jogos Pré-desportivos 

foram os mais referenciados. O Atletismo foi indicado em duas escolas. Na Escola C o 

Voleibol foi mencionado por um professor como matéria fraca. 
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Quadro 36 - Percepção dos professores sobre as suas necessidades individuais de formação nas 

matérias nucleares dos PNEF 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
M

a
té

r
ia

s 
fr

a
ca

s 

-Ginástica (solo, aparelhos, 

acrobática e rítmica);  

-Patinagem;  
-Dança/Actividades Rítmicas 

Expressivas;  

-Luta/Combate;  
-Jogos Tradicionais e 

Populares; e  
-Orientação/Exploração da 

Natureza. 

-Ginástica (solo, 

aparelhos, acrobática e 

rítmica);  
-Patinagem;  

-Dança/Actividades 

Rítmicas Expressivas;  
-Luta/Combate;  

-Jogos Tradicionais e 
Populares; 

-Raquetes. 

-Ginástica (aparelhos, 

acrobática e rítmica);  

-Patinagem;  
-Dança/Actividades 

Rítmicas Expressivas;  

-Luta/Combate;  
-Jogos Tradicionais e 

Populares;  
-Aptidão Física;  

-Atletismo; e  

-Voleibol. 

-Ginástica (acrobática e 

rítmica);  

-Patinagem;  
-Luta/Combate;  

-Jogos Tradicionais e 

Populares; e  
-Orientação/Exploração 

da Natureza. 

M
a

té
r
ia

s 

fo
rt

es
 

-Basquetebol; 

-Futebol; 

-Andebol; 
-Voleibol; 

-Jogos Pré-desportivos;  

-Atletismo. 
 

-Basquetebol; 

-Futebol; 

-Andebol;  
-Voleibol; 

-Jogos Pré-desportivos; 

-Actividades de 
Exploração da Natureza. 

-Basquetebol; 

-Futebol; 

-Andebol; 
-Jogos Pré-desportivos. 

-Basquetebol; 

-Futebol; 

-Andebol; 
-Voleibol;  

-Jogos Pré-desportivos;  

-Atletismo. 

 

O Representante da Escola D referiu a importância das escolas fazerem o seu 

plano de formação e apresentarem aos Centros as suas propostas: 

 “ (….) nós próprios fazemos as propostas para que o Centro de Formação desenvolva 

 actividades identificadas com as necessárias” (DD). 

 “Propusemos de dança, foi falado aqui na outra reunião, de dança, de planeamento, e eu fiz 

 questão que fosse o planeamento, a planificação e a avaliação” (RGD). 

 O levantamento das necessidades individuais de formação foi necessário e útil 

para conhecermos os professores, para compreendermos as suas práticas, para 

percebermos as suas escolhas e para podermos contribuir de alguma forma para 

colmatarmos algumas dessas necessidades através do trabalho entre pares, da partilha, 

da troca de experiências quando propusemos aos professores que realizassem tarefas em 

conjunto. Por exemplo, o diagnóstico das necessidades individuais de formação  serviu 

para, posteriormente, propormos formação em contexto de trabalho através da hetero-

observação entre pares conjugando as matérias fracas com as matérias fortes do 

observador-observado, respectivamente. Esta estratégia de formação decorreu com a 

alternância de papéis como sugerido no enquadramento teórico. 
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3.1. Percepção dos Representantes dos grupos sobre as suas necessidades de 

formação 

 

 

Nas entrevistas que realizámos, o Representante da Escola A referiu as suas 

necessidades pessoais ao nível da instrução, nomeadamente ao nível da motivação dos 

alunos e ao nível das relações interpessoais e dinâmica de grupos. 

O Representante da Escola B mencionou as dificuldades pessoais e do grupo ao 

nível dos instrumentos para realizar a avaliação formativa e a auto-avaliação dos alunos. 

O Representante da Escola C reforçou as suas necessidades de actualização ao 

nível das didácticas dos Jogos Desportivos Colectivos e da sua formação para 

supervisionar e avaliar os colegas peritos. 

O Representante da Escola D não reconheceu dificuldades para o desempenho 

das funções como Representante mas salientou necessidades individuais ao nível do 

Fitnessgram (Aptidão Física) e necessidades colectivas na avaliação dos alunos. 

Utilizando a nomenclatura de Hewton (1988, cit. in Marcelo, 1999, p. 200) 

identificámos ainda outras necessidades em projectos de formação centrada na escola: 

- necessidades relativas ao currículo  (e.g.: avaliar competências ou elaborar os 

programas de várias disciplinas): 

 “Isto é igual a todos os grupos no ano passado as questões foram com a Educação Musical com 

 a Educação Visual e Tecnológica (EVT) para apresentarem documentos porque a EVT disse na 

 minha cara que não tinha programa, cada um fazia o que queria e lhe apetecia. «Não desculpa 

 lá, eu tenho que ter um programa nem que vocês dêem as aulas durante o ano e vão registando 

 o que dão ao fim do ano tem um programa» (…) Não existe! Mas existem uma linhas 

 orientadoras, essas linhas orientadoras estão num calhamaço de programas (…) essas linhas 

 têm que servir para o grupo e depois o grupo estabelece (…) Em relação a Educação Física é a 

 mesma coisa tens os documentos (…) que foram elaborados por algumas pessoas ao longo do 

 ano e mais nada” (RGB). 

- necessidades dos próprios professores (e.g.: dificuldades no trabalho colaborativo e na 

formação recíproca): 

 “As grandes dificuldades estão ao nível do trabalho colaborativo, portanto, (…) algumas 

 pessoas trabalham, outras nem tanto, fazer com que as pessoas percebam que têm de trabalhar 

 todas para o mesmo fim é a grande dificuldade. É a grande dificuldade, é o trabalho 

 colaborativo” (RGB). 
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 “ (…) de repente, um aluno pergunta-me: porque é que um está assim? E eu… está? (…) Pois 

 deve estar, se calhar não tinha equipamento… fui apanhado completamente desprevenido. Eu 

 não sabia que havia agora um jogador com um equipamento diferente. Isto quase que seria uma 

 situação que automaticamente devia aparecer no grupo (o pessoal mudou…) mas não, como faz 

 parte do conhecimento geral… Eu estava mais preocupado com o golfe do que ver os jogos de 

 voleibol, para ver o que se passava no voleibol, eu para mim continuei à antiga. Mudaram… 

 aqui para putos do 5º ano, eu sabia lá do libero, ou o que é que era. E portanto, são situações 

 destas que acontecem. As regras do futsal, de repente eu tenho de ir buscar as regras do futsal 

 porque eu continuava com os lançamentos da linha lateral mas «oh professor não é assim! Não 

 é assim? Hã, não é assim?» claro que quando eu sinto que há ali uma interpretação diferente, 

 vou perceber o que é que eu estou a fazer bem ou se… mas esse tipo de reciclagem de facto não 

 está disponível normalmente nas acções de formação” (RGC). 

- necessidades da escola como organização (e.g.: dinâmica de grupos ou 

relacionamento interpessoal): 

 “ (…) também gostava de fazer uma formação de como gerir um grupo” (RGA). 

 As necessidades de formação dos Representantes dos grupos estavam 

naturalmente mais focalizadas na avaliação do desempenho docente. 

 

3.2. Percepção dos alunos sobre as necessidades de formação dos professores 

 

No início do estudo quisemos conhecer a percepção dos alunos acerca das 

matérias que os professores ensinavam  melhor e as que tinham mais dificuldade em 

ensinar, na medida em que, temos consciência, de que os alunos são os primeiros 

“avaliadores” da qualidade do ensino. 

No Quadro 37 podemos verificar que 19,1% dos alunos da Escola A 

consideraram que a matéria que os professores ensinavam melhor era o Basquetebol; e 

11,8% elegeu o Futebol. Os alunos das Escolas B e C referiram que o Voleibol era a 

matéria que os professores ensinavam melhor seguido das Ginásticas (solo e aparelhos). 

E 22,1% dos alunos da Escola D mencionaram as Ginásticas, o Atletismo e o Futebol 

(14%). 
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Quadro 37 - Percepção dos alunos sobre a matéria que o professor ensina melhor 

Matérias Escola A Escola B Escola C Escola D 

Basquetebol 19,1 - - - 

Voleibol - 44,3 30,6 - 

Ginásticas - 22,9 24,2 22,1 

Atletismo - - - 14,0 

Futebol 11,8 - - 14,0 

Todas 12,7 14,5 7,6 11,6 

Não sei 13,6 3,1 8,3 5,8 

Nenhuma 6,4 1,5 1,3 - 

 

Os alunos das Escolas A, B e D identificaram algumas das matérias fortes da 

formação dos professores como aquelas que o professor ensinava melhor. 

Curiosamente, na Escola A 6,4% dos alunos consideraram que o professor não ensina 

melhor nenhuma matéria. Em todas as escolas cerca de 10% dos alunos referiram que os 

professores ensinavam melhor todas as matérias. 

No Quadro 38 podemos visualizar a percepção dos alunos acerca das matérias 

que os professores tinham mais dificuldade em ensinar. De uma maneira geral, os 

alunos tiveram alguma dificuldade em identificá-las respondendo maioritariamente 

nenhuma ou não sei. Na Escola A, cerca de 9,3% mencionaram todas as matérias; 6,5% 

o Atletismo; e 5,6% a Aptidão Física e o Futebol. Na Escola B referiram as Ginásticas 

(6,3%) e o Voleibol (4,7%). Na Escola C indicaram o Voleibol e o Futebol; na Escola D 

as Ginásticas (9,0%), o Basquetebol (7,9%), o Atletismo e o Andebol (5,6%) e a Dança 

(4,5%). Os alunos da Escola B, C e D conseguiram identificar algumas das matérias 

fracas na formação dos seus professores, nomeadamente as Ginásticas (Escolas B e D) e 

o Voleibol (Escola C). 

 

Quadro 38 - Percepção dos alunos sobre a matéria que o professor tem mais dificuldade em ensinar 

Matérias Escola A Escola B Escola C Escola D 

Nenhuma 25,9 49,2 48,7 28,1 

Não sei 38,0 34,4 27,2 36,0 

Todas 9,3 - 1,3 - 

Atletismo 6,5 - - 5,6 

Ginásticas  6,3 - 9,0 

Aptidão Física 5,6 - - - 

Futebol 5,6 - 5,3 4,5 

Voleibol - 4,7 7,2 - 

Basquetebol - - - 7,9 

Andebol - - - 5,6 

Dança - - - 4,5 
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No final do estudo perguntámos aos alunos qual(ais) a(s) matéria(s) que tinham 

aprendido mais/menos durante o ano lectivo. Cerca de 33,3% dos alunos da Escola A 

aprenderam mais Voleibol e 29,7%, Ginásticas. Cerca de 6,3% dos alunos referiram 

ainda que não aprenderam mais de nenhuma matéria. Na Escola B, cerca de 33,6% dos 

alunos mencionaram ter aprendido mais Voleibol; 23,4% Basquetebol; e 11,7% Futebol. 

Na Escola C elegeram o Voleibol, as Ginásticas, o Basquetebol e o Futebol. Na Escola 

D indicaram as Ginásticas, o Andebol, o Badminton, o Voleibol e o Futebol. 

Se comparamos estes resultados com os encontrados no Quadro 39 podemos 

afirmar que embora algumas matérias estejam identificadas pelos professores como 

mais fracas na sua formação, os alunos das Escolas A, C e D identificaram algumas 

delas como as que aprenderam mais.  

 

Quadro 39 - Percepção dos alunos sobre a matéria que aprenderam mais 

Matérias Escola A Escola B Escola C Escola D 

Ginásticas 29,7 - 21,6 26,8 

Voleibol 33,3 33,6 28,1 11,0 

Futebol 9,0 11,7 13,2 11,0 

Basquetebol - 23,4 14,5 - 

Badminton - - - 13,4 

Andebol - - - 14,6 

Atletismo - - - 6,1 

Nenhuma 6,3 - 1,3 - 

Não sei 2,7 2,2 3,7 2,6 

Todas/Quase tudo 1,8 4,4 - 8,5 

 

O Quadro 40 mostra-nos que na Escola A cerca de 21,6% mencionaram que 

aprenderam menos Futebol/Futsal; 15,3% Corfebol; 9,9% Ginásticas e Dança; e 6,3% 

Atletismo. Na Escola B destacaram-se o Andebol, o Futebol/Futsal, a Dança e o 

Badminton. Na Escola C cerca de 20,4% mencionou o Futebol/Futsal; 14,5% o 

Voleibol; 13,8% o Andebol; 7,9% as Ginásticas e a Dança; e 7,2% o Atletismo. Na 

Escola D referiram a Patinagem, o Futebol/Futsal, o Basquetebol, o Voleibol e as 

Ginásticas.  
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Quadro 40 - Percepção dos alunos sobre a matéria que aprenderam menos 

Matérias Escola A Escola B Escola C Escola D 

Futebol/Futsal 21,6 19,0 20,4 13,4 

Ginásticas 9,9  7,9 9,0 

Dança 9,9 12,4 7,9 - 

Corfebol 15,3 - - - 

Atletismo 6,3 - 7,2 - 

Andebol - 21,2 13,8 - 

Patinagem - - - 23,2 

Basquetebol - 8,8 - 12,2 

Badminton - 13,1 - - 

Voleibol - - 14,5 11,0 

Nenhuma 6,3 0,7 6,6 2,4 

Não sei 6,3 8,0 7,9 9,8 

Todas - 1,5 - - 

 

De uma maneira geral os alunos referiram ter aprendido menos Futebol/Futsal, 

Ginásticas, Dança, Atletismo e Voleibol. 

Gostaríamos ainda de referir que na Escola A, à pergunta “(…) matérias que 

aprendeste mais” um aluno respondeu “bancadas”, que é, nem mais nem menos, a tarefa 

de subir e descer as bancadas do pavilhão gimnodesportivo aplicada como castigo. 

“Mexer os dedos” também foi mencionado, por dois alunos da Escola A, como a 

matéria que aprenderam mais, provavelmente, alunos cujo tempo de empenhamento 

motor nas tarefas propostas foi muito reduzido. 

Outras matérias alternativas apareceram na lista das matérias em que os alunos 

aprenderam mais/menos: Basebol, Futevolei, Corfebol, Hóquei (Escola A); Ténis, Ténis 

de Mesa, Râguebi (Escola D), o que demonstra a oferta diversificada. Estes resultados 

vão ao encontro dos estudos realizados nesta área (Leal, 1993: Leal & Carreira da 

Costa, 1997) que demonstraram que os alunos gostam de aulas variadas com alguma 

intensidade, competição e sucesso na realização das tarefas. 

 Em jeito de síntese, quanto às necessidades de formação, a Ginástica (rítmica, no 

solo e de aparelhos), a Patinagem, a Luta/Combate, os Jogos Tradicionais ou Populares 

e a Dança/Actividades Rítmicas Expressivas, foram as matérias nucleares mais 

referenciadas. Algumas escolas ainda não reúnem as condições de equipamento e/ou 

materiais para a leccionação de algumas matérias nucleares, designadamente: patins, 

pista de atletismo e caixa de saltos. Na generalidade, os Jogos Desportivos Colectivos e 

os Jogos Pré-desportivos, foram identificados como matérias fortes por todos os 

professores.  
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 Foram ainda diagnosticadas: necessidades relativas aos alunos (e.g.: 

desenvolver competências sociais); necessidades relativas ao currículo (e.g.: avaliar 

competências ou elaborar os programas de várias disciplinas); necessidades dos 

próprios professores (e.g.: dificuldades no trabalho colaborativo e na formação 

recíproca) e necessidades da escola como organização (e.g.: dinâmica de grupos ou 

relacionamento interpessoal).  

 Em situação de observação/avaliação, os professores tendem a leccionar as 

matérias em que sentem menores dificuldades para ensinar. Porém, nalguns casos, a 

realização de formação nas matérias “fracas” (matérias em que o professor tem mais 

dificuldades para leccionar) estimulou os professores a leccionarem nessas áreas e ao 

reconhecimento, por parte dos alunos, de ganhos na aprendizagem. Genericamente, 

podemos afirmar que os alunos demonstraram  ter alguma percepção sobre as 

necessidades de formação dos professores através da forma como estes fazem com que 

eles aprendam.  

 

 

4. Procura de formação 

 

No início do estudo quisemos saber que formação tinha sido realizada até à data 

pelos professores das nossas escolas. E, no final do ano, quisemos saber que formação 

tinham realizado durante o ano lectivo 2009/2010. 

Nas entrevistas que realizámos aos Representantes dos grupos disciplinares, 

estes referiram: a escassa oferta de formação específica, a necessidade dos créditos para 

progressão na carreira, as qualidades dos formadores, o horário das acções de formação 

e a falta de disponibilidade/sobrecarga foram os factores que condicionaram a procura 

de formação. 

 

4.1. Temas/conteúdos 

 

A Informática/Novas Tecnologias foi o tema/conteúdo mais frequentado pelos 

professores de Educação Física nos últimos cinco anos. A oferta nesta área tem sido 

grande devido ao investimento do ME no apetrechamento das escolas nas novas 
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tecnologias, o qual exige a certificação dos docentes nas Tecnologias de Informação e 

Comunicação em formação de pelo menos cinquenta horas até ao final de 2011. 

A definição e a redefinição de prioridades de formação contínua para o ano de 

2009 condicionaram certamente a oferta e a procura de formação contínua: 

 “ (…) devido aos factores políticos a oferta que está a ser feita é escassa e está muito 

 condicionada (…) às novas tecnologias informáticas. Nós este ano praticamente tínhamos 

 quadros interactivos e mais nada em relação à Educação Física” ( RGC). 

 

Quadro 41 - Prioridades de Formação definidas pelo Ministério de Educação 

Prioridades de Formação para o ano de 2009 

(27/01/2009) 

Redefinição de Prioridades de Formação para 

o ano de 2009 (20/04/2009) 

- Ciências de especialidade que constituam matéria 

curricular nos vários níveis de educação e ensino; 

- Projecto “Competências TIC” no âmbito do 

Plano Tecnológico da Educação; 

- Avaliação de desempenho. 

- Ciências de especialidade que constituam 

matéria curricular nos vários níveis de educação e 

ensino enquadradas no n.º3 do artigo 14º, do 

RJFC. 

 

 

As áreas prioritárias são indicadas pelo Ministério da Educação foram apontadas 

pelos professores entrevistados no estudo de Forte (2009, p. 223) como factor inibidor 

do desenvolvimento profissional no local de trabalho. 

 

Quadro 42 - Formação realizada nas Didácticas 

 

 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Didácticas 

 

Fitnessgram; 

Atletismo; 

Golfe; e 

Orientação/ 

Montanhismo 

Andebol;  

Voleibol;  

Patinagem;  

Atletismo;  

Badminton;  

Dança;  

Softetbol;  

Windsurf; e  

Ginástica. 

Ginástica;  

Aptidão Física; 

Futebol; 

Andebol;  

Golfe;  

Basquetebol;  

Ténis de Mesa; e 

Corfebol. 

 

Badminton; 

Dança;  

Softebol; 

Basquetebol; 

Fitnessgram; e 

Futebol. 

 

Nos últimos cinco anos os professores das quatro escolas frequentaram formação 

em didácticas específicas. A formação incidiu sobre as seguintes matérias nucleares dos 

PNEF: Fitnessgram/Aptidão Física; Atletismo; Jogos Desportivos Colectivos (Andebol; 

Voleibol; Futebol, Basquetebol); Badminton; Dança; Patinagem; Orientação/ 

Montanhismo; e Ginástica. Fizeram ainda formação nas seguintes matérias alternativas: 

Golfe; Softebol; Windsurf; Ténis de Mesa e Corfebol. 
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Quadro 43 - Formação realizada em outros temas/conteúdos 

 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Informática/Novas Tecnologias 3 4 5 5 

Avaliação de desempenho 2 2 1 3 

Supervisão Pedagógica 1 2 1 1 

Indisciplina - 3 2 - 

Área de Projecto 1 - - 1 

Formação Cívica 1 1 - - 

Socorrismo 1 1 1 1 

Educação Sexual 1 - - - 

Projecto Curricular de Turma 1 1 - 1 

Expressão Corporal e Colocação de voz - 1 1 - 

Técnicas teatrais aplicadas ao professor - 1 - 1 

Observação/avaliação pedagógica - 1 2 1 

Educação especial/Escola inclusiva/ Gerir as 

diferenças inovando as práticas 
1 2 - 1 

Técnicas de Comunicação e Socialização - - 1 - 

 

De uma maneira geral, podemos afirmar que a procura de formação não esteve 

muito direccionada com as suas auto-percepções individuais ao nível das matérias que 

têm de leccionar, ou seja, às necessidades percebidas utilizando a designação de 

Tejedor (1990, cit. in Marcelo, 1999, p. 199). 

A realização de formação nas designadas necessidades normativas (Tejedor, 

1990 cit. in Marcelo, 1999, p. 199) foi grande devido à alteração do Estatuto da Carreira 

Docente, e no que respeita à avaliação dos docentes, às dificuldades e constrangimentos 

que foram sendo levantados, em todas as escolas os professores frequentaram formação 

em temáticas relacionadas com a avaliação de desempenho e a supervisão pedagógica: 

  “É assim, como sabes, eu tenho a avaliação de desempenho. No ano passado, levou-me muitas 

 horas numa primeira parte de reflexão, mesmo reflectir (…) já no ano anterior tinha-nos levado 

 muito, uma parte de reflexão sobre a avaliação de desempenho dos professores. E, no ano 

 passado foi o cúmulo dessa situação. Pronto tivemos que, eu tive que ler muita coisa, tivemos 

 acções de formação”. (RGA) 

 “ (…) eram acções, que tinham créditos mas que eram obrigatórias, não eram obrigatórias mas 

 supostamente (…)  eram recomendáveis, e eu tinha interesse em fazê-las logicamente que ao 

 fazer essas não fiz outras (…) onde é que eu recebi formação para perceber que tu és capaz de 

 cativar a atenção e o interesse dos alunos para a aprendizagem? Nunca recebi! (…)” (RGC) 

 “Porque nós lá em baixo, eu e o Professor 6, ou eu e o Professor 8, eu não ponho separadores 

 não ponho nada. Dou as aulas livre, livre. Independentemente, se um tem a aula preparada para 

 uma coisa, ou para outra, ou então estruturamos. Nesta última aula eu e o Professor 6 

 estruturámos a aula em comum. Tínhamos para a mesma turma: salto em comprimento e salto 
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 em altura. As duas turmas colidiam para o salto em comprimento e para o salto em altura e 

 depois tínhamos o resto a trabalhar. Com o Professor 9 não conseguimos fazer isso. Eu podia 

 ajudá-lo, eu por exemplo nunca tive em comum com ele a dar aulas em simultâneo, poderia 

 ajudá-lo nessa perspectiva. Estruturávamos uma aula em que duas ou três estações pudessem 

 canalizar e eu nessa altura estaria naquela estação que daria mais problema, claro e estaria a 

 ajudar os alunos do Professor 9 a realizarem a tarefa porque eles estão muito pouco 

 empenhados na tarefa. É isso que eu acho, pronto. E, como formação não sei. Esta necessidade 

 que eu sinto é: como chegar a uma pessoa sem ferir e melhorar o seu ensino e tentar que ela…” 

 (RGA). 

Os professores com funções de avaliadores tiveram formação nesta área, 

organizada pelo ME, através de uma equipa de apoio às escolas (área prioritária de 

formação para aquele ano lectivo). No geral, os professores procuraram também 

formação nas Áreas Curriculares não disciplinares (Formação Cívica, Área de Projecto) 

e na Educação Especial/Escola Inclusiva/Gerir as diferenças inovando as práticas. 

Realizaram formação ainda em temas mais generalistas como: Projecto Curricular de 

Turma; Educação Sexual; Socorrismo; Indisciplina; Expressão Corporal e Colocação de 

Voz; Técnicas Teatrais aplicadas ao Professor e Técnicas de Comunicação e de 

Socialização. 

No final do ano lectivo, quisemos saber concretamente que formação foi 

realizada durante este período de tempo. A Informática/Novas Tecnologias continuou a 

ser o tema/conteúdo mais frequentado pelos professores de Educação Física.  

 

Quadro 44 - Temas/Conteúdos da formação realizada durante o ano lectivo 2009/2010 

 

Temas/Conteúdos: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Nenhum  0 2 2 0 

Fitnessgram 2 0 0 0 

Dança 1 0 0 0 

Ginástica 0 2 1 0 

Andebol 0 0 1 1 

Desportos de Montanha/Inverno 0 0 1 0 

Informática/Novas Tecnologias/Quadros Interactivos 1 2 3 3 

Avaliação de desempenho 0 1 0 0 

Indisciplina 0 1 1 0 

Formação Cívica 0 0 1 0 

Socorrismo 0 0 0 2 

Educação Sexual 1 0 1 1 

Projecto Curricular de Turma 0 1 0 0 

Educação Especial/Dislexia 0 1 0 2 

Formação Contínua baseada em Comunidades de 

Prática 
5 3 0 0 
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Ao nível das didácticas específicas os professores frequentaram formação nas 

seguintes matérias nucleares dos PNEF: Fitnessgram/Aptidão Física; Dança; Ginástica; 

e Andebol. Um professor realizou ainda formação em Desportos de Montanha/Inverno 

(matéria alternativa). A acção de formação Formação contínua baseada em 

Comunidades de Prática foi uma formação destinada a professores de Educação Física 

e realizada apenas pelos professores do grupo experimental. 

A avaliação do desempenho docente foi uma temática menos frequentada 

durante este ano lectivo. A Formação Cívica e a Educação Especial/Dislexia. Outras 

temáticas mais generalistas foram também frequentadas: Indisciplina; Socorrismo; 

Educação Sexual e Projecto Curricular de Turma. 

Dois professores da Escola B apontaram as seguintes razões para não terem 

realizado nenhuma acção de formação: cancelamento de duas acções de formação em 

que um professor estava inscrito e falta de oferta em áreas de interesse. Estes 

professores desistiram, igualmente, de frequentar a acção de formação Formação 

Contínua baseada em Comunidades de Prática alegando motivos pessoais e 

particulares. 

Na Escola C um professor referiu que não concordava com as acções de 

formação dos CFAE limitando-se à sua frequência por necessidade administrativa. 

Outro professor afirmou que o facto de estar a aproximar-se da aposentação 

condicionou a sua participação mas disse estar inscrito para frequentar duas acções de 

formação: uma em Quadros Interactivos em Julho (final do ano lectivo corrente) e outra 

em Golfe no início do ano lectivo seguinte (Setembro). A reduzida oferta de formação 

específica para os professores de Educação Física continua a ser um problema na hora 

de escolher as acções de formação a frequentar.  

O estudo que realizámos em 2004, sobre a procura e a oferta de formação 

contínua pelos professores de Educação Física, na Península de Setúbal, mostrou 

exactamente a reduzida oferta: em dez anos, os onze CFAE da Península de Setúbal 

existentes na altura apenas ofereceram 23 acções de formação específicas. 

 Em relação à procura de formação podemos concluir que, nos últimos cinco 

anos, em todas as escolas, os professores realizaram formação nas Didácticas: 

Fitnessgram/Aptidão Física; Atletismo; Jogos Desportivos Colectivos (Andebol; 

Voleibol; Futebol, Basquetebol); Badminton; Dança; Patinagem; 
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Orientação/Montanhismo; Ginástica; Golfe; Softebol; Windsurf; Ténis de Mesa e 

Corfebol. Contudo, a Informática/Novas Tecnologias, a Avaliação de Desempenho e a 

Supervisão Pedagógica foram os temas/conteúdos mais frequentados, de certa forma 

impostos, para fazer face às exigências e às mudanças na política educativa. 

 A definição anual de áreas prioritárias pelo ME, para a realização de formação 

constitui uma limitação na oferta e na procura de formação. A elaboração de propostas 

de formação pelos grupos disciplinares e uma estreita colaboração com os respectivos 

CFAE torna-se fundamental para que a oferta formativa vá ao encontro das 

necessidades efectivas dos docentes. 

 

4.1. Modalidades de formação preferidas 

 

Quisemos saber ainda quais as modalidades de formação preferidas pelos 

professores de Educação Física. 

No geral as modalidades de formação preferidas são: o curso/módulo e a oficina. 

E o imediatismo de colmatar as necessidades sentidas é um dos motivos apontados para 

a preferência da formação a curto prazo: 

 “Para me dar uma resposta imediata às necessidades que eu sinto (…) A necessidade da minha 

 formação a curto prazo é nessa perspectiva.” (RGD). 

 

Quadro 45 - Modalidades de formação preferidas 

Modalidades de formação 

preferidas: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Projecto 1 1 - - 

Oficina 2 3 - 1 

Formação Interna 1 - 1 - 

Seminário - 1 - - 

Curso/módulo - - 4 4 

Disciplina Singular do Ensino 

Superior 
- - 2 - 

Círculo de Estudos 1 - - - 

 

Curiosamente, as escolas que acederam ao nosso convite preferem as oficinas de 

formação enquanto que as escolas do grupo de controlo preferem os cursos/módulos, o 

que de certa forma, vai ao encontro da formação frequentada pelos docentes. Talvez um 

dos motivos apontados seja o que nos revelou o Representante da Escola C: 
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 “Muitos dos cursos de formação que se fazem, destas acções de formação acabam por funcionar 

 em oficina quase porque é dado o tópico das matérias, e depois põem um bocado o pessoal a 

 tirar de si, e portanto a fazer em conjunto, a florescer um bocado aquilo, o contexto, eu gosto 

 dessa situação. Agora, muitas vezes este trabalho se não tiver, se não conseguir os objectivos 

 que em teoria devia conseguir é altamente frustrante. O pessoal fica no vazio, eu venho  aprender 

 e afinal chegaram lá e puseram-me a mim a ser o professor em vez de ser alguém a… (…) 

 porque acho que é importante, nós termos cursos: sentarmo-nos, absorver, ver, passarem  coisas 

 novas à nossa frente, e portanto nós sermos alunos. Não digo alunos estáticos mas é uma 

 situação cómoda que deixa resíduos e tal. Logicamente, como não é activamente participada 

 nestas questões das aprendizagens, logicamente também as coisas não entram tão fundo, não é, 

 não ficam instaladas tão bem. Eu sinceramente, se tu me pedes para eu fazer, entre uma e outra, 

 eu acho que os cursos têm mais possibilidades de fazerem formação do que as oficinas. 

 Portanto, ou é um primeiro curso para ver se as coisas que se puseram lá, para ver se aquilo 

 gruda, pode não funcionar, agora um curso que esteja bem orientado e que a gente percebe que 

 tem um conteúdo…” (RGC). 

 O círculo de estudos, o seminário, o projecto, a formação interna e as disciplinas 

singulares do ensino superior são as modalidades menos escolhidas. 

 

 

4.2. Modalidades de formação frequentadas  

 

Nesta questão, os professores registaram o número de vezes que tinham 

frequentado cada modalidade de formação. Nos últimos cinco anos, as oficinas de 

formação têm vindo a ganhar mais adeptos entre este grupo disciplinar apesar da oferta 

de formação específica ainda se basear essencialmente em formação de curta duração. 

Os professores realizaram: cursos/módulos (27), seminários (23), oficinas (22) e 

formação interna (21). No final do ano lectivo de 2009/2010 realizaram, 

predominantemente: formação interna (13), oficinas (10) e cursos/módulos (8).  

 

 

 

 

 

 

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

219 

 

Quadro 46 - Frequência das modalidades de formação 

Modalidades de formação 

frequentadas: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Projecto 2x - - 1x - 4x - - 

Oficina 3x 5x 8x 3x 5x 2x 6x - 

Formação Interna 3x 5x 10x 4x 7x 5x 1x - 

Seminário 4x 1x 15x - 4x 2x - - 

Curso/módulo 3x 3x 4x 1x 12x 3x 8x 1x 

Disciplina Singular do Ensino 

Superior 
3x 1x - - 3x - 1x - 

Círculo de Estudos - - 9x 1x 1x 1x - - 

Estágio - - 3x - 1x 1x - - 

 

O Director da Escola A revelou grande incentivo à formação em contexto de 

trabalho: 

 “Sabe que eu sou, estou sempre aberta a tudo o que seja formação e acho que a formação que é 

 feita em contexto de trabalho é para mim aquela que sempre entendi que mais resulta, aqui na 

 escola nós raramente frequentámos acções, pontualmente fora da escola, as acções ao longo dos 

 últimos dez anos que se fizeram e que a maior parte dos professores da escola fez foi centrada 

 do quotidiano da escola” (DA). 

Na Escola B, o próprio Representante do grupo reconhece a dificuldade de se 

fazer formação interna, inclusivamente a dinamizada pelo núcleo de estágio: 

 “ (…) é assim a formação recíproca… neste grupo de Educação Física é muito difícil, é muito 

 difícil porque vai o Professor 4 faz lá uma formação sobre Orientação ou sobre Fitnessgram, 

 vai o Professor 5 sobre ginástica ou sobre voleibol passamos ali duas horas escolhemos um dia 

 do Desporto Escolar ficamos ali conversamos sobre o tema apresentamos um determinado 

 número de exercícios (…) como as coisas estão organizadas e estruturadas  apresenta-se aos 

 colegas e pronto e pouco mais” (RGB) 

 “Sim, costumamos mas há muito pouca gente a querer…. Como é que hei-de dizer, transmitir os 

 seus conhecimentos aos colegas nem os grupos de estágio. Há quatro anos de estágio que as 

 formações são insípidas, não nos dizem nada, não nos trazem nada” (RGB). 

Os professores de Educação Física da Escola C não têm por hábito realizar 

formação recíproca como confirmou o Director: 

 “ (…) internamente, há alguns departamentos que têm feito. Tenho aqui alguns departamentos 

 em que há um professor a dar formação a outros professores do próprio departamento mas 

 funciona mais ao nível das Matemáticas e de outras áreas. Neste caso, penso que na Educação 

 Física não tenho conhecimento que tenha havido alguma formação, que eu tenha conhecimento 

 não houve… se tem havido esporadicamente alguma mas na Educação Física que eu me 

 recorde, não tenho presente” (DC). 
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Não deixou de ser curioso o facto de o nosso convite ter sido aceite em primeiro 

lugar pela Direcção desta escola e só depois da aprovação em Conselho Pedagógico se 

ter auscultado o grupo de Educação Física sendo o próprio Representante a reconhecer a 

abertura e o estímulo da chefia a estas situações: 

 “Que eu tenha conhecimento não, mas penso que a dinâmica do Conselho Pedagógico, dos 

 Directores de Turma e de alguns grupos, é essa dinâmica que cria o aparecimento de algumas 

 acções de troca/partilha de saber”(RGC). 

Referiu ainda que esta não é uma prática organizada, mas que espontaneamente 

até têm surgido situações que, de certa forma, contribuíram para uma actualização de 

conhecimentos e troca de experiências:  

 “Não, nós no grupo não realizámos. Nós temos aquela postura em que cruzamos informações: o 

 que estamos a fazer, o que não estamos a fazer, o que vamos fazer, que acaba por ser uma forma 

 de nos irmos auto-formando aqui internamente. Conscientemente organizar uma acção sobre 

 este tema com um horário específico, isso não houve possibilidade de fazer” (RGC).  

 (…) Isto tem a ver com aquela mudança que houve do ano passado para este ano, o grupo está a 

 ganhar as suas próprias dinâmicas internas, e há coisas que vão acontecendo e que acabam por 

 fazer essa formação. Este ano aconteceu uma iniciativa que foi espontânea, que foi a da 

 coreografia do mundial, e isso acaba por funcionar um pouco como formação interna porque o 

 pessoal acabou por ganhar conhecimentos sobre a forma de desenvolver um projecto deste tipo. 

 Eu penso que isso é positivo para o grupo, e tem a ver com a forma como alguns elementos se 

 cruzaram entre eles e que deram corpo a essa situação”(RGC). 

 “Não, foi um projecto que nasceu com o terceiro ciclo e com a Professora 14 à frente, a 

 dinamizar essa situação, e foi contagiando os outros colegas, muito também porque as aulas 

 estavam a funcionar em conjunto, e era preciso disponibilidade de espaços, e portanto algumas 

 turmas do 5º e do 6º anos foram-se envolvendo (do 2º ciclo). Isso acabou por deixar elementos 

 para futuras organizações para já não ser uma situação espontânea, mas ser uma situação 

 elaborada de início com mais organização” (RGC). 

 “Outra situação que aconteceu também aqui e que acabou por nos deixar também algum (…) 

 foi organizar, com um estagiário, um torneio de skills em futebol, que aconteceu dentro do 

 âmbito das actividades do estágio e que acabou depois por envolver o grupo, e o grupo tomou 

 conhecimento desta nova hipótese de trabalho dentro da escola, o que também pode deixar 

 ensinamentos para o futuro. Estamos a querer chamar-lhe formação, eu acho que nos ajuda a 

 fazer coisas diferentes e também para nos mostrar como é que se podem fazer” (RGC). 

Quando questionado acerca da realização de formação interna na escola, o 

Director da Escola D referiu: 
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 “O nosso plano de actividades é disso suspeito (…) E esse é riquíssimo em actividades internas, 

 há um capítulo próprio do plano de actividades, de outra maneira não podia ser… que dá conta 

 da formação para o pessoal docente e não docente e é um conjunto diverso de actividades, 

 conjunto esse que deve dar resposta às necessidades do projecto educativo, que deve 

 contextualizar a formação” (DD) 

Tal como afirmou o Representante do grupo da Escola D há que estimular a 

formação recíproca:  

 “ (…) trocamos algumas ideias, a questão do planeamento que eu insisto muito, falo…eu estou a 

 falar de mim pessoalmente, não só como delegado, claro, em particular, mas não só… a questão 

 do planeamento, planear o trabalho por áreas (…) as várias etapas, vai-se levando, nem sempre 

 corre bem… O grupo de Educação Física: globalmente estamos bem organizados, mas 

 podíamos estar melhor e temos que melhorar em algumas coisas, nomeadamente: ao nível do 

 planeamento, da papelada, temos que ter tudo organizadinho, trabalhamos, mas há diferenças 

 entre nós…de concepção, de formação inicial” (DD). 

Apoiar as iniciativas dos colegas ou convidar especialistas de fora têm sido 

outras formas de dinamizar a troca de experiências em algumas escolas: 

 “Por exemplo, no plano da saúde. Este ano promoveu muitas acções de formação, trouxe muita 

 gente de fora cá para falar com os professores. Algumas até são adaptadas às áreas da 

 Educação Física, tem a ver com a saúde, quer dizer, não digo que houve colegas que não 

 tivessem participado mas não foi especificamente para o grupo de Educação Física, foi para os 

 professores em geral, nós promovemos quer ao nível do plano da saúde quer ao nível de outras 

 actividades, nós promovemos muitas acções de formação cá na escola e trazemos pessoas de 

 fora para falar com os professores, para dar formação, é formação sem créditos obviamente, e 

 este ano tivemos muitas” (DA). 

 “Eu vou às reuniões dos outros grupos, e portanto, os grupos determinam um tema, não é, e as 

 pessoas quando vão para a reunião sabem que é aquele (…) Poderá haver a questão das 

 actividades, ou seja do que for mais específico do grupo que é tratada no grupo, mas depois 

 existe um tema que é debatido na reunião. Não deixa de ser uma formaçãozinha interna (…) E 

 além dessa formação interna, depois existe também a outra formação que é convidarmos uma ou 

 outra pessoa, também já aconteceu várias vezes durante o ano passado e já aconteceu este ano, 

 convidarmos uma pessoa a vir cá duas horinhas ou…. Portanto, que é o espaço da reunião para 

 falar e discutir sobre um tema” (RGB). 

 “Faz, faz, sim…a escola tem uma boa dinâmica, quer de colegas, de um ou outro grupo de 

 departamentos, quer os colegas do Ensino Especial. Foram estas, elas dinamizaram três e eu fui 

 a duas. A própria colega de Educação Física dinamizou aquelas dos primeiros socorros” 

 (RGD). 
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 “ (…) já tentámos ter uma formação ou outra. Eu próprio e outro colega demos noutros tempos, 

 um colega há uns anos esteve cá colocado deu, deu de luta, o colega X esteve cá há alguns anos 

 mas já se foi embora, eu próprio também já fiz qualquer coisa aí no voleibol, um colega ou 

 outro também já tentou. De fora já trouxemos com estágio e sem estágio já trouxemos para cá 

 há alguns anos, a patinagem, trouxe cá um colega que tinha sido meu colega na faculdade e 

 tudo, arranjou-me uns patins, arranjou os primeiros dois patins, há doze, treze anos depois com 

 o estágio, depois outros estagiários que trouxeram mais patins e fomos dinamizando” (RGD). 

 “Porque para fazer documentos, para dar exemplos, para aferir com os colegas, para trocar 

 informações e como representante para ser a voz de comando e para dar incentivos e para 

 mostrar o que fazer e como devemos fazer tenho que ter essa formação porque se não tenho que 

 ficar sempre na retaguarda e não posso dar exemplo, não me posso chegar tanto à frente, e aí 

 contribuiu muito. Como têm contribuído outras formações, se eu quero dinamizar, e como mais 

 novo ou duma geração intermédia, média, média baixa comparativamente com outros que já têm 

 mais idade, muito mais tempo de serviço do que nós e, por consequência experiência 

 acumulada, eu tenho que fazer as formações para nos atrairmos a novas tendências (…)” 

 (RGD). 

A realização de formação interna informal tem vindo a aumentar e, nalguns 

casos tem desempenhado um papel importante na formação dos professores de 

Educação Física apesar de esta não ser oficialmente reconhecida. A formação 

promovida na escola foi apontada pelos professores entrevistados no estudo de Forte 

(2009) como factor potenciador do desenvolvimento profissional no local de trabalho. 

Porém, é urgente a criação de condições nas escolas para o desenvolvimento 

profissional no local de trabalho, designadamente a organização dos horários dos 

professores, com tempos destinados para a formação fundamental para estimular e 

desencadear processos de reflexão-formação-investigação.  

 

4.3. Entidades formadoras 

 

 Os CFAE, as Universidades ou Instituições do Ensino Superior e as Escolas e/ou 

Agrupamento foram as entidades formadoras mais referenciadas pelos professores. As 

Associações Profissionais têm desempenhado um papel crescente na oferta de formação 

para os professores de Educação Física. O Representante do grupo da Escola A referiu a 

necessidade das escolas estabelecerem parcerias com instituições do ensino superior: 

 “ (…) acho que nós estamos muito fechados a um círculo muito no ele, tu, aquilo que acontece 

 aqui na escola, e vocês vão-nos dar mais perspectivas exteriores à escola que eu acho que deve 
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 ser importante para o nosso crescimento e para modificar os nossos hábitos de ensinar e de 

 motivar os alunos para a prática das actividades físicas, acho que é importante. E isso, eu já 

 tinha sentido e acho que nós todos de Educação Física devíamos passar de vez em quando pela 

 faculdade para fazer cursos de reciclagem, acho que é importante, porque os métodos são 

 diferentes, novas aprendizagens, novas modalidades, novas, não sei quê, acho que isso era 

 importante para toda a gente passar lá pela faculdade” (RGA). 

 
Quadro 47 - Entidades formadoras 

Entidades formadoras: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Universidade ou Instituição do 

Ensino Superior 
3 5 1 4 3 2 3 0 

Centro de Formação de Associação 

de Escolas (CFAE’s) 
3 2 5 1 6 1 4 3 

Associação Profissional  

(SPEF, CNAPEF, APEFA) 
1 0 1 0 2 1 5 0 

Sindicato 0 0 2 2 0 0 1 0 

Escola e/ou Agrupamento 3 1 4 1 2 3 2 4 

Federação/Clube 0 0 0 0 2 1 1 0 

Cruz Vermelha Portuguesa 0 0 0 0 0 0 1 0 

Centro Naval de Ensino à 

Distância 
0 0 0 0 0 0 1 0 

 

 

 Os Sindicatos, as Federações/Clubes, a Cruz Vermelha Portuguesa e o Centro 

Naval de Ensino à Distância foram outras das entidades formadoras mencionadas. 

 

4.4. Aspectos positivos da formação realizada 

 

Os temas motivadores/interessantes; os temas adequados às 

necessidades/lacunas; os temas adequados às necessidades da respectiva escola; e o 

desejo de corresponder às exigências profissionais foram os aspectos positivos da 

formação realizada mais mencionados: 

 “O que eu fiz aqui há dois, três anos e gostei sempre. Também sempre fui selectivo, escolhi o 

 que me interessava, onde achava que podia ir e cumprir o horário que fosse bom para conjugar 

 com a minha vida profissional. Sempre fui a boas acções que manifestavam interesse para mim, 

 fosse mais teórico, mais prático (…)” (RGD). 

Em segundo lugar, a conjugação da obtenção de créditos nas áreas de interesse 

dos professores seria, certamente, a situação ideal e que maiores benefícios traria para 

as escolas:  
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“Em termos de dizer assim, vou investir o meu tempo a fazer isto, e daí eu também achar que a 

 história dos créditos bem orientados é uma situação de melhorar a qualificação dos professores 

 nas escolas. Porque se eu tiver que fazer não sei quantos créditos e tantas acções de formação e 

 se elas estiverem disponíveis, naturalmente que isso reflecte-se na qualidade de cada um” 

 (RGC). 

 

Quadro 48 - Aspectos positivos da formação realizada 

Aspectos positivos: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Temas motivantes/ interessantes 1 4 1 4 4 3 4 3 

Temas adequados às minhas 

necessidades/lacunas 
4 0 6 0 5 0 3 0 

Temas adequados às necessidades 

da minha escola 
5 2 4 1 1 0 5 2 

Desejo de corresponder às 

exigências profissionais 
3 3 2 2 5 1 4 3 

Obtenção de créditos 1 0 2 2 3 1 3 2 

Qualidades do formador 1 0 2 4 2 1 1 1 

Aprender fazendo 0 0 2 2 3 2 1 3 

Modalidade de formação 0 1 1 1 2 1 3 0 

Trabalhar em equipa 0 3 2 2 1 0 1 0 

Partilhar experiências 1 1 0 2 1 1 2 2 

Actividades de avaliação 1 0 0 1 0 0 2 0 

Horário da formação 0 0 0 1 2 1 2 3 

Duração da formação 0 1 0 1 2 1 2 1 

Local da formação 0 1 0 1 1 1 2 1 

 

Seguidamente, e reforçando os resultados encontrados a qualidade do formador 

sobrepõe-se às modalidades de formação: 

 “Se me disseres assim: queres um curso disto, ou uma oficina daquilo? Ou, um curso ou uma 

 oficina? E eu pergunto: e quem é que vai? Quem é? Quem não é?” (RGC). 

 O trabalho em equipa e a partilha de experiências foram aspectos pouco 

valorizados pelas quatro escolas. Na fase final do estudo, apenas as escolas do grupo 

experimental apreciaram o trabalho em equipa. 

 

4.5. Aspectos negativos da formação realizada 

 

A ausência de créditos, o horário da formação, o local da formação e a pouca 

relação dos temas com o desempenho profissional foram os aspectos negativos mais 

indicados pelos professores. Outro aspecto mencionado nas entrevistas foi a selecção 

dos candidatos em função da proximidade da data da progressão na carreira. 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

225 

 

Quadro 49 - Aspectos negativos da formação realizada 

 

Aspectos negativos: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Temas pouco 

motivantes/interessantes 
0 0 1 0 2 0 0 0 

Temas pouco adequados às minhas 

necessidades/lacunas 
0 0 0 0 0 0 0 1 

Temas pouco adequados às 

necessidades da minha escola 
0 0 0 0 0 1 0 0 

Pouca relação dos temas com o meu 

desempenho profissional 
2 0 0 0 2 1 0 0 

Ausência de créditos 1 0 2 0 1 2 2 0 

Horário da formação 2 3 3 1 1 0 2 1 

Duração da formação 1 0 1 1 0 0 1 0 

Local da formação 0 0 2 0 2 1 0 0 

Imposição sem sentido 1 0 0 0 0 0 0 0 

Características do formador 1 0 0 0 1 0 0 0 

Modalidade de formação 0 0 0 1 1 0 0 0 

Partilhar experiências 0 0 0 0 0 0 1 0 

Actividades de avaliação 0 0 0 0 1 0 0 0 

Trabalhar em equipa 0 0 0 0 0 0 1 0 

Postura dos colegas 0 0 0 0 0 0 1 0 

Conviver/recordar colegas 0 0 0 1 0 0 0 0 

Desmobilização do grupo de 

trabalho 
0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

Foi curioso verificar que a partilha de experiências, o trabalhar em equipa, a 

postura dos colegas e o conviver/recordar colegas tenham sido apontados como aspectos 

negativos da formação. Este resultado vem reforçar as necessidades das escolas 

implementarem o trabalho colaborativo e as dificuldades em gerir as relações 

interpessoais. 

 

4.6. Actividades de formação mais apreciadas 

 

Na generalidade, a demonstração, a análise de casos e o painel de discussão 

foram as actividades de formação mais apreciadas pelos professores. 

No grupo experimental pudemos observar um incremento na preferência dos 

professores pelas seguintes actividades: a análise de casos, o painel de discussão, a 

autoscopia, o ensino entre pares, o ensino real, e a entrevista/conferência. 
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Quadro 50 - Actividades de formação mais apreciadas 

 

Actividades de formação: 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Início Final Início Final Início Final Início Final 

Prelecção 1 0 2 2 4 1 3 3 

Micro-ensino 0 0 1 1 2 1 2 0 

Demonstração 2 0 2 1 5 3 2 2 

Análise de casos 2 2 4 3 1 2 1 1 

Painel de discussão 2 3 3 1 2 0 4 3 

Estudo autónomo 2 0 3 1 2 0 1 1 

Portefólio 0 1 1 1 0 0 0 0 

Autoscopia 0 2 1 2 0 0 0 0 

Ensino entre pares 0 3 2 2 1 1 1 0 

Ensino real 0 2 0 1 3 0 0 1 

Entrevista/Conferência 0 3 0 1 0 0 1 0 

Observação 0 1 0 1 0 2 0 1 

 

Os professores destacaram a actividade formativa baseada na demonstração, na 

análise de casos e no painel de discussão, verificando-se no grupo experimental um 

incremento da preferência pelas seguintes actividades: a autoscopia, o ensino entre 

pares, o ensino real e a entrevista. Em todas as escolas houve uma valorização da 

observação como actividade de formação, o que estará, provavelmente, relacionado com 

a metodologia utilizada no nosso estudo. 

 

 

5. Motivações para participar na formação 

 

As principais motivações para participar em acções de formação e os efeitos 

alcançados com a mesma foram conhecidos através da aplicação de uma questão 

retirada do questionário utilizado por Flores, Veiga Simão & Ferreira (2005, 2007) e 

Forte (2009).  

Utilizando a escala de 1 a 5, em que 1=não importante; 3=importante e 5=muito 

importante estudámos estas variáveis ordinais como se fossem numéricas. Calculámos 

as médias e os desvio-padrão por item e fizemos uma análise comparativa entre as 

escolas dos grupos experimental e controlo.  

Seguidamente, apresentamos as motivações, mais e menos valorizados, nos 

últimos cinco anos e durante o ano lectivo 2009/2010. De acordo com o Quadro 51 

podemos afirmar que de uma maneira geral, as motivações para frequentar a formação 

nos últimos cinco anos foram essencialmente práticas e emancipatórias. 
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Quadro 51 - Motivações mais valorizadas para frequentar participar em acções de formação e/ou 

desenvolvimento profissional contínuo nos últimos cinco anos. 

 Escola Itens M±DP 
G

ru
p

o
 E

x
p

er
im

e
n

ta
l 

Escola A 

Fazer face às novas exigências associadas ao meu trabalho 4,60±0,89 

Prazer associado ao estudo 4,20±1,79 

Aumentar/melhorar oportunidades profissionais 4,20±0,84 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,20±0,84 

Escola B 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,50±0,84 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino 4,33±0,82 

Vontade de aumentar/desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 
4,17±0,98 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 Escola C 

Ficar a conhecer perspectivas para tornar o meu ensino mais eficaz 4,57±0,79 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,29±0,95 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino 4,29±0,95 

Escola D 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,00±1,73 

Fazer face às novas exigências associadas ao meu trabalho 4,00±1,00 

Vontade de aumentar/desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 
4,00±1,00 

Partilhar ideias e experiências com colegas 4,00±1,00 

 

Por outro lado, as motivações menos valorizadas para frequentar a formação 

(Quadro 52) foram essencialmente políticas. Na generalidade, os professores não 

procuraram formação para implementarem políticas/medidas da administração central, 

local ou para aumentarem a sua auto-estima. 

 

Quadro 52 - Motivações menos valorizadas para frequentar participar em acções de formação e/ou 

desenvolvimento profissional contínuo nos últimos cinco anos. 

 Escola Itens M±DP 

G
ru

p
o

 

E
x

p
er

im
e
n

ta
l Escola A 

Implementar políticas/medidas da administração central 1,60±0,89 

Implementar políticas/medidas da gestão local 1,80±0,84 

Aumentar a minha auto-estima 2,00±1,00 

Escola B 

Implementar políticas/medidas da administração central 2,00±1,26 

Implementar políticas/medidas da gestão local 2,00±1,26 

Desempenhar funções específicas na escola 2,33±1,03 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola C 

Implementar políticas/medidas da gestão local 1,71±0,95 

Implementar políticas/medidas da administração central 1,86±1,07 

Aumentar a minha auto-estima 1,86±1,21 

Escola D 

Implementar políticas/medidas da administração central 2,00±1,00 

Implementar políticas/medidas da gestão local 2,00±1,00 

Aumentar a minha auto-estima 2,60±1,67 

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

228 

 

Como podemos constatar, inicialmente, as principais motivações para frequentar 

acções de formação foram essencialmente práticas, e as políticas foram as mais 

escolhidas para não realizar acções de formação. No final do ano lectivo, para além 

destas destacaram-se as motivações emancipatórias.  

Durante o ano lectivo de 2009/2010, as motivações para além de práticas e 

emancipatórias também foram pedagógicas, particularmente na Escola B do grupo 

experimental e na Escola D do grupo de controlo. Dois professores da Escola B e não 

realizaram formação este ano lectivo. 

 

Quadro 53 - Motivações mais valorizadas para participar em acções de formação e/ou 

desenvolvimento profissional contínuo no ano lectivo de 2009/2010. 

 Escola Itens M±DP 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

Escola A 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino 4,80±0,45 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,60±0,89 

Partilhar ideias e experiências com colegas 4,60±0,55 

Ficar a conhecer perspectivas para tornar o meu ensino mais eficaz 4,40±0,89 

Escola B 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino 4,25±0,50 

Vontade de aumentar/desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 
4,25±0,96 

Ficar a conhecer perspectivas para tornar o meu ensino mais eficaz 4,25±0,96 

Partilhar ideias e experiências com colegas 4,00±0,82 

Construir recursos didácticos com colegas 4,00±0,82 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola C 

Saber mais vale sempre a pena 5,00±0,00 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,60±0,89 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino 4,60±0,89 

Fazer face às novas exigências associadas ao meu trabalho 4,60±0,55 

Escola D 

Desenvolver novas ideias/propósitos para o meu trabalho/ensino 5,00±0,00 

Promover o meu desenvolvimento pessoal 4,80±0,45 

Vontade de aumentar/desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 
4,60±0,55 

Saber mais vale sempre a pena 4,60±0,55 

Partilhar ideias e experiências com colegas 4,60±0,89 

 

Os professores da Escola B foram os que desistiram da formação. Os professores 

da Escola C não realizaram formação durante o período de tempo considerado porque 

não houve oferta de formação específica ou não foi considerada interessante para os 

docentes, tendo referido que estavam inscritos para realizar acções de formação no mês 

de Julho do mesmo ano lectivo e em Setembro do ano lectivo seguinte.  
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As motivações políticas continuaram a ser as menos valorizadas para a procura 

de formação. A progressão na carreira foi também desvalorizada devido ao 

congelamento das carreiras. Nas escolas do grupo de controlo, as motivações 

colaborativas também tiveram pouca expressão. Dois professores das Escolas B e C não 

realizaram formação este ano lectivo. 

 

Quadro 54 - Motivações menos valorizadas para frequentar formação durante o ano lectivo de 

2009/2010 

 Escola Itens M±DP 

G
ru

p
o

 

E
x

p
er

im
e
n

ta
l Escola A 

Implementar políticas/medidas da administração central 1,40±0,89 

Implementar políticas/medidas da gestão local 1,40±0,89 

Progredir na carreira 1,80±1,09 

Escola B 

Implementar políticas/medidas da administração central 1,00±0,00 

Implementar políticas/medidas da gestão local 1,00±0,00 

Progredir na carreira 1,25±0,50 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola C 

Implementar políticas/medidas da administração central 1,40±0,89 

Implementar políticas/medidas da gestão local 1,40±0,89 

Desempenhar funções específicas na escola 2,20±1,09 

Aumentar a minha auto-estima 2,40±1,95 

Desenvolver um projecto de investigação em colaboração com 

colegas 
2,40±1,95 

Escola D 

Desenvolver um projecto de investigação em colaboração com 

colegas 
1,60±0,89 

Implementar políticas/medidas da gestão local 2,00±1,41 

Aumentar/melhorar oportunidades profissionais 2,40±1,34 

 

 Forte (2009) concluiu que os professores valorizaram mais as motivações 

emancipatórias e práticas do que as políticas e colaborativas destacando-se uma 

orientação para o desenvolvimento pessoal, de novas ideias e de perspectivas 

pedagógicas que decorrem principalmente de motivações intrínsecas.  

Os resultados encontrados por Flores, Veiga Simão & Ferreira (2007) mostram 

que não existem diferenças significativas, relativamente à motivação, de acordo com as 

opiniões expressas pelos professores dos dois géneros, devido a factores como, por 

exemplo, idade, anos de serviço, nível de ensino, número de professores e de alunos das 

escolas, tipo de escola, número de habitantes das comunidades ou entre professores com 

diferentes habilitações académicas. Contudo, verificou-se que: os professores do género 

feminino atribuíam uma maior importância, na sua decisão de participar no 
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desenvolvimento profissional, à implementação das políticas da Administração 

Central/Gestão Local; os professores com bacharelato mostravam-se mais motivados 

para melhorarem as oportunidades profissionais; os professores dos 2.º e 3.º ciclos 

expressavam opiniões mais favoráveis nos motivos práticos; eram os professores de 

Letras que se manifestavam mais favoravelmente nos motivos práticos (e.g.: 

desenvolver ideias pedagógicas, processos de ensino); e, por fim, os professores de 

escolas mais pequenas pareciam estar mais motivados para participarem em acções de 

formação para progredirem na carreira/melhorarem as oportunidades profissionais. Por 

outro lado, os professores mais novos mostravam-se mais motivados para participarem 

em acções de formação para promover o seu desenvolvimento pessoal e a sua auto-

estima; enquanto que, na motivação, em geral, eram os professores das escolas 

suburbanas que se mostravam menos motivados e os mais motivados eram os das 

escolas urbanas. Quando analisados os motivos práticos, verificava-se que os 

professores das escolas rurais se mostravam mais motivados, mantendo-se os das 

escolas suburbanas como os menos motivados.  

 Em síntese, no início do estudo, as principais motivações para frequentar acções 

de formação foram, essencialmente, práticas e emancipatórias, e as menos valorizadas 

foram as políticas. Durante o ano lectivo de 2009/2010 as motivações pedagógicas 

também foram referenciadas, o que veio ao encontro dos objectivos da proposta por nós 

apresentada. 

 

 

6. Efeitos alcançados com a formação realizada 

 

No nosso estudo, a partir das motivações fizemos corresponder os efeitos 

alcançados com a formação para podermos estabelecer alguma relação entre as 

motivações e os efeitos alcançados com a mesma. 

Seguidamente, apresentamos os efeitos alcançados mais e menos valorizados 

nos últimos cinco anos e durante o ano lectivo de 2009/2010. Como podemos verificar 

os professores indicaram que a formação realizada nos últimos cinco anos teve, 

essencialmente, efeitos práticos e emancipatórios. 

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

231 

 

Quadro 55 - Efeitos alcançados mais valorizados com a formação realizada nos últimos cinco anos 

 Escola Itens M±DP 
G

ru
p

o
 E

x
p

er
im

e
n

ta
l Escola A 

Aumento dos meus conhecimentos 3,80±0,84 

Melhoria do meu trabalho/ensino 3,80±1,30 

Satisfação associada ao estudo 3,80±1,79 

Escola B 

Melhoria da organização do processo ensino/aprendizagem 4,00±0,89 

Melhoria do meu desenvolvimento pessoal 3,83±0,98 

Aumento da capacidade de desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 
3,83±0,98 

Aumento dos meus conhecimentos 3,83±0,98 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola C 
Melhoria do meu desenvolvimento pessoal 4,14±0,90 

Melhoria da organização do processo ensino/aprendizagem 4,14±0,90 

Escola D 

Aumento dos meus conhecimentos 4,00±1,00 

Melhoria das minhas destrezas profissionais 3,80±1,01 

 

A formação realizada não teve como objectivo implementar medidas políticas. 

Aumentar a auto-estima ou aumentar/melhorar oportunidades profissionais também não 

foram efeitos alcançados com a formação. 

 

Quadro 56 - Efeitos alcançados menos valorizados com a formação realizada nos últimos cinco anos 

 
Escola Itens M±DP 

G
ru

p
o

 

E
x

p
er

im
e
n

ta
l Escola A 

Aumento da minha auto-estima 1,40±0,55 

Implementação das políticas/medidas da administração central 1,60±0,89 

Escola B 

Implementação das políticas/medidas da administração 

central 
1,83±1,17 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 1,83±1,17 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola C 

Implementação das políticas/medidas da administração 

central 
1,57±0,79 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 1,71±0,95 

Escola D 

Aumento/melhoria das oportunidades profissionais 2,00±1,00 

Implementação das políticas/medidas da administração central 2,20±1,09 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 2,20±1,09 

 

Como podemos verificar os efeitos alcançados pela formação realizada durante o 

ano lectivo de 2009/2010 foram práticos e emancipatórios, aparecendo nas escolas do 

grupo experimental a referência a efeitos pedagógicos. Este resultado poderá estar 

relacionado com a implementação do nosso programa de formação que tinha especial 

enfoque nas necessidades ao nível da intervenção pedagógica. 
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Quadro 57 - Efeitos alcançados mais valorizados com a formação realizada no ano lectivo de 

2009/2010 

 Escola Itens M±DP 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l Escola A 

Melhoria do meu desenvolvimento pessoal 4,60±0,89 

Corresponder às novas exigências profissionais associadas ao meu trabalho 4,40±0,89 

Aumento da capacidade para desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 4,40±0,89 

Escola B 

Aumento da capacidade para desenvolver as minhas 

perspectivas/ideias pedagógicas 4,50±1,00 

Melhoria da organização do processo ensino/aprendizagem 4,25±0,96 

Melhoria do meu desenvolvimento pessoal 4,00±0,82 

Aumento da partilha de ideias e experiências com colegas 4,00±0,82 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 Escola C 

Aumento dos meus conhecimentos 4,60±0,89 

Melhoria do meu desenvolvimento pessoal 3,60±1,67 

Melhoria do meu trabalho/ensino 3,60±1,67 

Escola D 

Aumento dos meus conhecimentos 4,40±0,89 

Satisfação associada ao estudo 4,00±1,73 

Aumento da capacidade para desenvolver as minhas perspectivas/ideias 

pedagógicas 4,00±1,73 

Melhoria do meu trabalho/ensino 4,00±1,73 

 

 

Quadro 58 - Efeitos alcançados menos valorizados com a formação realizada no ano lectivo de 

2009/2010 

 Escola Itens M±DP 

G
ru

p
o

 

E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

Escola 

A 

Progressão na carreira 1,40±0,89 

Implementação das políticas/medidas da administração central 1,40±0,89 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 1,40±0,89 

Escola 

B 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 1,00±0,00 

Progressão na carreira 1,00±0,00 

Implementação das políticas/medidas da administração central 1,25±0,50 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola 

C 

Implementação das políticas/medidas da administração central 1,40±0,89 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 1,80±1,09 

Implementação de um projecto de investigação em colaboração com colegas 1,80±1,09 

Progressão na carreira 1,80±1,79 

Escola 

D 

Implementação das políticas/medidas da gestão local 1,80±1,09 

Implementação de um projecto de investigação em colaboração com colegas 1,80±1,09 

Implementação de projectos da escola em colaboração com colegas 2,20±1,09 

 

A formação realizada durante este ano lectivo também não teve efeitos políticos. 

Devido aos congelamentos nas carreiras, a progressão na carreira também não foi um 

efeito alcançado com a formação. As escolas do grupo de controlo também 
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desvalorizaram a implementação de projectos de investigação em colaboração com 

colegas. 

 Podemos concluir que os principais efeitos alcançados com a formação realizada 

nos últimos cinco anos foram consonantes com as motivações, ou seja, foram, 

essencialmente, efeitos práticos e emancipatórios, sem intuitos de implementar medidas 

políticas, de aumentar a auto-estima ou aumentar/melhorar oportunidades profissionais. 

 

 

 

7. Orientação profissional 

 

A orientação profissional encontrava-se subdividida em individual e colectiva. 

Como podemos observar os valores são baixos nas quatro escolas, o que numa primeira 

análise pode significar que os professores participantes não tinham uma orientação 

profissional individual. Estes resultados contrariam os resultados de estudos anteriores. 

Segundo Flores et al. (2009), a orientação profissional dos professores tem sido 

tradicionalmente individualista. No seu estudo sobressaíram ambos, tendo os autores 

acrescentado que as práticas profissionais encerram dois aspectos: os professores 

desenvolvem as suas práticas de um modo individual, mas elas têm também uma 

dimensão social situando-se ao nível da comunidade. 

 

Quadro 59 - Orientação profissional individual 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Na minha escola, as relações de 

trabalho caracterizam-se pelo 

individualismo 

2,40±1,14 2,60±0,89 2,17±0,75 2,33±1,03 1,57±0,95 2,57±0,79 2,20±0,84 3,00±1,22 

Na minha escola raramente 

discutimos assuntos profissionais 
2,40±1,14 2,20±0,45 1,83±0,41 2,50±1,05 1,29±0,49 2,00±0,82 1,60±0,55 2,00±0,00 

Sinto-me desiludido(a) com os 
meus colegas 

2,25±0,50 2,40±0,89 1,83±0,98 1,83±0,98 1,33±0,82 1,86±0,90 2,40±0,55 2,00±0,71 

Sou encorajado(a) a tomar 

decisões sobre como ensinar 
2,80±0,84 3,20±0,84 3,17±0,75 3,33±0,82 3,00±0,63 3,00±1,00 3,20±0,45 3,40±1,14 

 

Os valores obtidos para os itens da orientação colectiva são, consideravelmente, 

superiores e confirmam a orientação colectiva dos professores.  
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Quadro 60 - Orientação profissional colectiva 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Tenho tempo durante o dia 

para discutir as minhas práticas 

curriculares 

2,60±0,55 2,80±1,30 2,67±0,82 2,50±1,05 3,00±1,29 2,86±0,90 2,40±1,14 2,80±0,84 

Na minha escola os professores 

planificam em conjunto 
3,60±1,14 3,20±0,84 3,50±0,55 3,33±0,82 3,00±1,41 3,14±1,21 3,40±0,55 3,00±0,71 

Na minha escola os professores 
têm tempo e condições para 

discutir as suas práticas 
curriculares 

2,80±0,84 2,60±0,89 2,83±0,75 3,17±1,33 2,57±1,40 2,86±0,69 2,60±0,89 3,00±1,00 

 Na minha escola, partilhamos 

ideias e materiais 
3,20±1,10 3,60±0,55 4,17±0,41 3,83±0,75 3,86±0,69 3,43±0,79 3,80±0,45 3,60±0,55 

As reuniões são importantes 

para o meu trabalho 

pedagógico 

3,00±0,00 3,40±0,55 3,50±0,55 4,17±0,41 3,57±1,40 3,86±1,07 3,80±0,84 4,00±0,82 

Na minha escola, discutimos 

sobre actividades extra-

curriculares 

4,00±0,00 4,20±0,45 3,67±0,82 0,33±0,82 3,14±1,2 3,57±0,79 4,00±0,00 4,00±0,00 

Na minha escola, 

desenvolvem-se trabalhos de 

projecto (de natureza 
interdisciplinar) entre 

professores e alunos 

4,00±0,00 4,00±0,00 3,33±0,52 3,00±1,26 3,43±0,53 3,86±0,69 3,60±0,55 3,80±0,45 

Na minha escola, discutimos as 
nossas práticas de avaliação 

3,60±0,89 3,60±0,89 3,67±0,52 3,00±1,09 3,43±0,79 3,29±0,49 4,00±0,00 4,00±0,00 

Posso confiar nos meus colegas 4,00±1,00 3,80±1,30 3,83±0,75 3,83±0,98 4,71±0,49 4,43±0,53 3,60±0,55 3,20±0,45 

Na minha escola existe um 
propósito comum no sentido de 

um desempenho de qualidade 

que é partilhado por todos os 
colegas 

4,20±0,84 4,20±0,45 4,00±0,63 3,67±0,82 3,43±0,53 3,29±0,76 3,40±0,89 3,60±0,55 

Os meus colegas são fáceis de 

abordar 
3,60±0,89 3,40±1,14 4,00±0,71 3,40±1,14 4,57±0,79 4,00±0,58 3,80±0,84 3,20±0,45 

 

Efectivamente, no terreno sentimos grandes dificuldades em implementar o 

modelo integrado de desenvolvimento profissional e em dinamizar as actividades entre 

pares. A falta de tempo foi um dos aspectos mais invocados e reconhecido pelos 

próprios órgãos directivos: 

  “(…) neste momento os professores estão com um acumular de tarefas que antigamente não 

 existiam, não é. Porque os professores tinham o seu horário de vinte e duas horas, aqueles que 

 não eram directores de turma, não tinham um trabalho acrescido, estavam mais ou menos 

 libertos e podiam ser solicitados para estas actividades. As pessoas mais ou menos aderiam. 

 Neste momento com a componente não lectiva que as pessoas têm de cumprir nas escolas, são 

 mais horas que as pessoas passam a trabalhar, e por vezes as pessoas levam-se a inibir de 

 participar nas actividades” (DC). 

Face à conjuntura política, económica e social, os professores encontravam-se 

desmotivados e este estado reflectiu-se na reduzida disponibilidade que manifestaram 

para participarem neste tipo de actividades: 
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 “Não dão mais uma hora à escola porque não merece. Pronto e isso, eu acho bem, porque nós 

 no final quando saímos daqui dão-nos uma medalha de cortiça e vai-te embora. Pronto, isso 

 também. Não tenho dúvida rigorosamente nenhuma” (RGA). 

O aumento dos valores médios dos itens relativos à orientação individual, no 

final do estudo, traduziu uma maior consciencialização das limitações desta forma de 

estar na profissão: 

 “Eu acho que, eu ainda hoje disse aqui no meu seminário, há pessoas muito individualistas na 

 nossa profissão. Eu não sou. Eu digo o‘nós somos’, mas eu não sou. E mesmo como professora, 

 e estive aqui na escola até há quatro anos (atrás). Eu acho que, eles riem-se muito quando eu 

 digo isto: tudo o que eu puder fazer acompanhada não faço sozinha, porque faço de certeza 

 melhor”. Portanto, eu estou a produzir um texto, se eu o fizer sozinha… se eu tiver alguém que o 

 leia comigo para me fazer sugestões, para melhorar, isto é o exemplo mais simples. Mas nós de 

 facto não somos, por norma…” (DA) 

 “Acho eu nestes últimos anos a coisa melhorou, pelo menos aqui na escola, não sei nas outras. 

 Há escolas onde este clima se criou (e não é nesta), porque os professores acham que dentro da 

 sala deles, da porta para dentro, eles são reis e senhores. E são! Agora, enriquecer-se-ão 

 efectivamente mais se partilharem. Partilhem!” (DA). 

 Lamentavelmente, os professores estão cada vez mais sobrecarregados com 

trabalho burocrático e, cada vez menos disponíveis para o que é fundamental, a 

qualidade do ensino e das aprendizagens.  

 Contrariamente ao que têm sido os resultados da investigação nesta área, os 

professores participantes afirmaram inicialmente ter uma orientação profissional, 

predominantemente, colectiva. Porém, numa das escolas do grupo experimental o 

espírito de grupo extinguiu-se no momento de adesão à formação, uma vez que esta não 

correspondeu à disponibilidade manifestada para colaborar com os investigadores. A 

desmobilização de uma grande parte do grupo de trabalho desta Escola comprometeu os 

efeitos da formação em contexto, facto que se reflectiu no decréscimo dos valores 

médios nas oportunidades colectivas de desenvolvimento profissional no final do 

estudo. 
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8. Oportunidades de aprendizagem no local de trabalho 

 

 

As oportunidades de aprendizagem no local de trabalho estavam subdivididas 

em: individuais e colectivas. Segundo Forte (2009), as oportunidades individuais 

situam-se mais numa lógica pessoal em função de necessidades, interesses e motivações 

dos professores individualmente considerados. 

Os valores encontrados foram ligeiramente superiores em quase todos os itens na 

Escola D. Nas Escolas do grupo experimental parece ter havido uma ligeira diminuição 

em alguns itens do início para o final do estudo, o que de certa forma veio ao encontro 

do trabalho colaborativo que procurámos estimular durante o processo de formação. 

 

Quadro 61 - Oportunidades individuais de aprendizagem no local de trabalho 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Na minha escola, há 
oportunidades para desenvolver 

um trabalho criativo 

3,80±0,45 3,40±1,34 3,67±0,52 3,50±1,38 3,86±0,90 3,71±0,49 4,00±0,71 4,00±0,71 

Na minha escola, tenho 
oportunidades para desenvolver 

um determinado tipo de 

projecto, mesmo que os outros 
o desconheçam 

3,20±1,09 3,60±0,55 3,50±0,55 3,00±1,26 3,14±0,69 3,14±1,07 3,80±0,45 4,00±0,00 

Na minha escola, dá-se ênfase 

às destrezas individuais 
2,60±1,14 3,60±0,55 2,50±0,84 3,50±0,84 3,14±0,69 2,71±1,11 3,20±4,45 4,20±0,45 

Tenho oportunidades para 

aumentar a minha formação 
3,60±1,14 3,20±0,84 3,83±1,17 3,67±0,52 2,86±1,21 3,29±0,76 3,60±0,55 3,80±1,09 

Tenho sempre oportunidade 
para aprender algo de novo 

4,20±0,45 4,00±0,00 3,83±0,753 3,83±0,41 3,29±0,76 2,86±0,69 3,40±0,55 4,20±0,45 

 

Segundo Forte (2009), as oportunidades colectivas situam-se no contexto de 

escola, no sentido de dar resposta a iniciativas orientadas para a mudança e para o seu 

desenvolvimento organizacional. 

Os resultados obtidos foram em alguns itens ligeiramente superiores nas escolas 

do grupo experimental, o que de certa forma corrobora a receptividade ao nosso estudo. 

Foi interessante constatar que o item relativo à receptividade dos professores para 

aprenderem algo de novo apresentou valores superiores apenas numa das escolas do 

grupo de controlo, o que pode ser explicado com uma certa falta de abertura, de espírito 

crítico e de alguma resistência à mudança. 
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Quadro 62 - Oportunidades colectivas de aprendizagem no local de trabalho 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
O meu trabalho está sempre a 

mudar e preciso de me 
actualizar constantemente 

3,80±1,09 4,40±0,55 4,00±0,89 3,50±1,38 2,86±0,90 3,71±0,95 3,20±1,09 3,80±0,84 

Na minha escola, enfatiza-se 

a originalidade 
3,50±0,58 3,40±1,34 3,17±0,75 3,17±0,41 3,00±0,58 2,57±0,98 2,80±0,45 3,00±1,00 

Os outros professores 

demonstram interesse em 

aprender algo de novo 

3,20±0,45 3,40±0,55 3,33±0,52 3,33±0,52 3,57±0,53 3,71±0,49 3,40±0,55 3,20±0,45 

Na minha escola, os 

professores preocupam-se 

com a sua formação/ 
desenvolvimento profissional 

no sentido de dar resposta às 

mudanças na vida da escola 

3,60±0,55 3,80±0,45 3,17±0,75 3,33±0,82 3,43±0,79 3,43±0,53 3,40±0,55 3,60±0,55 

 

Existiram, efectivamente, escolas onde, apesar das dificuldades, havia um maior 

espírito colaborativo: 

 “(…) eu sinto, e eu já tenho a experiência, talvez por ser contratado e por ser novo, já tenho a 

 experiencia de ter lidado com muitos miúdos, várias escolas, vários ambientes, e vários colegas, 

 pessoal mais velho, pessoal mais novo, e todos os anos é uma expêriencia diferente, e nesta 

 escola pessoalmente não sinto isso. Este grupo é dos que trabalham melhor, em equipa, e não 

 estou a dizer isto por estar lá, e nesse aspecto o funcionamento na escola é muito melhor, em 

 termos de organização do grupo porque isto é o futuro, as escolas cada vez mais, os grupos e os 

 departamentos, quanto mais trabalharem em grupo, quanto mais as coisas estiverem 

 uniformizadas é muito melhor para as pessoas novas, quando chegam á escola desenvolverem o 

 seu trabalho. Do que uma pessoa chegar a uma escola nova, não conhece a realidade dos 

 miúdos, não conhece a realidade dos professores e se (…) não passarem a informação, não 

 passarem as coisas aos outros, cada um a fazer por si, acho, acho não, sei que não funciona tão 

 bem, pelo menos nas escolas em que eu tenho passado que funcionam dessa maneira, não há 

 grande troca de experiências, as pessoas vão dar a suas aulas e vão embora, não comentam, os 

 grupos não estão bem uniformizados a nível de Educação Física, e as coisas não funcionam tão 

 bem. Estou a falar da minha experiência pessoal” (Professor 3, da Escola B).   

Por outro lado, as escolas não estavam organizadas de forma a promoverem 

oportunidades para aprendizagem no local de trabalho. Tal como referiu o 

Representante do grupo da Escola D, muitas vezes as oportunidades para aprender no 

local de trabalho são limitadas pela dificuldade de articulação das disponibilidades 

individuais: 

 “Articular oito horários, oito professores com horários diferentes, depois com actividades, etc., 

 etc., etc. Podia-se fazer mais, aí se calhar temos algumas falhas. Poderia haver, digo 

 sinceramente, e pessoalmente também digo poderia haver um pouco mais de hetero-formação 
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 entre nós porque temos aqui pessoas capazes e com formações, independentemente de serem 

 mais velhas, ou terem tido formação há mais tempo, mas estão em actividades e outros mais 

 novos que têm capacidade. Podíamos às vezes cruzar… se calhar o tempo, e é verdade (…) e eu 

 não ponho as desculpas, eu não ando com desculpas da vida e do sistema, da escola e do ensino, 

 mas é verdade é que, cada vez mais, estamos mais preenchidos de horário, é verdade.” (RGD) 

 Apesar do trabalho colaborativo ser uma prioridade dos Projectos Educativos 

das quatro escolas, a organização dos horários dos professores condicionou a 

participação dos docentes em actividades de formação. 

 

 

9. Oportunidades de desenvolvimento profissional no local de trabalho 

 

As oportunidades de desenvolvimento profissional no local de trabalho estavam 

subdivididas em: individuais, ao nível da escola, a formação de longo prazo, de curto 

prazo e a motivação para o desenvolvimento profissional. 

Na Escola B os valores obtidos foram inferiores no final do ano lectivo em todos 

os itens, o que poderá significar uma valorização do trabalho colectivo, na medida em 

que, devido à desmobilização de uma grande parte do grupo de trabalho, os produtos e 

os efeitos da formação em contexto ficaram muito aquém das expectativas dos docentes. 

 

Quadro 63 - Oportunidades individuais de Desenvolvimento Profissional no local de trabalho 

 

Itens 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Não tenho oportunidades para me 

desenvolver profissionalmente de 

forma contínua 

2,80±1,30 3,20±0,84 2,50±1,38 2,33±1,03 3,00±1,41 2,57±0,79 2,60±0,55 2,20±0,84 

A formação contínua deve centrar-

se no desenvolvimento de destrezas 

e de actividades centradas no 
espaço da aula 

3,00±1,41 3,40±0,89 3,83±0,75 3,33±0,816 2,86±0,90 3,43±0,79 2,80±0,84 2,80±1,30 

A formação contínua actual não 

corresponde às minhas necessidades 
pessoais 

3,20±0,84 3,00±0,71 3,00±0,63 2,60±0,55 3,43±0,98 3,29±0,49 2,60±0,55 3,00±0,71 

A formação contínua existente 

tende a centrar-se na maneira de 
melhorar o ensino e não a 

aprendizagem dos alunos 

3,80±0,45 2,80±0,84 3,33±0,52 2,83±0,75 3,14±0,69 3,17±0,41 2,80±0,45 2,60±0,55 
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Quadro 64 - Oportunidades colectivas de Desenvolvimento Profissional no local de trabalho 

 
Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Na minha escola/agrupamento 

existe uma política global em 
termos de desenvolvimento 

profissional 

3,80±0,84 3,60±0,89 3,50±0,55 3,17±0,41 2,29±0,76 2,57±0,53 3,20±0,45 3,80±0,84 

A formação contínua actual não 
corresponde às minhas 

necessidades pessoais 

3,20±0,84 3,00±0,71 3,00±0,632 2,60±0,55 3,43±0,98 3,29±0,49 2,60±0,55 3,00±0,71 

A formação contínua actual não 
tem em conta as necessidades de 

desenvolvimento da escola 
2,60±1,14 2,80±0,45 3,17±0,75 3,00±0,71 4,00±0,58  3,29±0,76 2,60±0,55 2,80±0,84 

A formação contínua deve centrar-
se no desenvolvimento da escola e 

não no desenvolvimento individual 

4,20±0,45 3,80±1,09 3,50±1,22 2,83±0,98 2,43±0,53 3,29±1,11 2,20±0,84 2,80±1,09 

Sinto-me encorajado(a) para 
participar em actividades de 

desenvolvimento profissional 

3,60±1,14 3,20±0,45 3,83±0,75 3,83±0,41 3,60±1,13 3,43±0,79 3,40±0,55 3,40±0,89 

 

Os resultados obtidos demonstram que os professores das Escolas A e D 

discordavam do facto de a oferta de formação contínua não ter em conta as necessidades 

de desenvolvimento das suas escolas. 

Os professores das quatro escolas consideraram que a formação contínua devia 

ser de longa duração. Este resultado é muito positivo e contraria a tendência verificada 

nos últimos anos de uma grande procura de formação de curta duração. Esta é uma das 

recomendações do relatório da OCDE (2009), ou seja, privilegiar a formação de longo 

prazo. 

 
Quadro 65 - Oportunidades de DP no local de trabalho a longo prazo 

 

Itens 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

A formação contínua deve ter 

em conta uma perspectiva de 

desenvolvimento da escola a 
médio/longo prazo 

4,40±0,55 4,20±0,84 3,83±0,41 3,83±0,75 4,57±0,53 4,29±0,49 3,60±0,55 3,80±0,45 

A formação contínua deve 

responder a necessidades a 
longo prazo 

4,00±0,00 3,40±1,14 3,50±0,84 3,83±0,41 3,43±0,53 3,43±0,79 3,20±1,09 3,40±0,89 

 

Como podemos verificar no Quadro 66, foram os professores da Escola A que 

discordaram de que a formação se deve realizar a curto prazo. 

 

Quadro 66 - Oportunidades de DP no local de trabalho a curto prazo 

 

Itens 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

A formação contínua deve 

responder a necessidades a 

curto prazo 
2,40±0,89 2,80±0,84 3,00±1,09 3,17±0,75 3,00±0,58 3,00±0,82 3,20±1,30 3,60±0,55 
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Quadro 67 - Motivação para o desenvolvimento profissional no local de trabalho 

 

Itens 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Sinto-me motivado(a) para 

participar em actividades de 
desenvolvimento 

profissional 

3,40±0,55 3,40±0,89 3,50±0,55 3,67±0,52 3,57±0,98 3,43±0,79 3,60±0,89 3,60±0,89 

 

Os professores não estavam muito motivados para participarem em actividades 

de desenvolvimento profissional no local de trabalho. Este resultado poderá estar 

relacionado com a falta de abertura, de coleguismo e de entreajuda entre a classe 

docente, na qual reconhecer as falhas é ainda uma dificuldade. O ambiente de confiança 

e o respeito entre os colegas é essencial para que esta partilha possa existir. 

 Embora os  professores tenham manifestado preferência pela formação de longo 

prazo, esta evidência foi contrariada pelas dificuldades sentidas pelos formadores na 

falta de disponibilidade dos docentes na organização das sessões. Consideramos que 

neste ponto ainda há um árduo trabalho a desenvolver nos contextos escolares.   

 

 

10. Percepções sobre liderança(s) e cultura(s) de escola 

 

As percepções sobre liderança(s) e cultura(s) de escola estavam subdivididas 

em: eficácia, tomada de decisão participada, ajuda e encorajamento, e orientação ética. 

Como as escolas participantes, quer ao nível da Direcção, quer dos grupos 

disciplinares responderam positivamente à realização deste estudo, inicialmente não 

contemplámos esta dimensão do desenvolvimento profissional. Porém, a forma 

conturbada em que a formação decorreu nas escolas do grupo experimental, levou-nos a 

verificar se existiam diferenças entre as escolas ao nível das lideranças (na Escola B, 

que inicialmente apresentou maiores indícios de receptividade ao estudo, desistiram 

dois docentes e a falta de assiduidade do próprio Representante do grupo de Educação 

Física condicionou a participação dos restantes). 

Como podemos verificar no Quadro 68, os professores das Escolas B e C 

discordavam  de serem encorajados a desempenhar funções de liderança e de terem uma 

liderança eficaz nas suas escolas. Estes resultados foram confirmados com as entrevistas 
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que fizemos aos Representantes dos grupos de Educação Física e aos Directores das 

escolas participantes: 

 “Em todas as organizações há sempre, a gestão de recursos humanos é sempre uma vertente 

 difícil. Mas há sempre aqueles que já sabemos que só obrigados é que fazem, e se puderem 

 fugir, fogem. E pronto, a gente procura não os deixar fugir muito porque é mau exemplo. Mas 

 também sabemos que se os pusermos a fazer coisas muitas vezes, não fazem. Mas não tenho 

 muitos, felizmente. Acho que a maior parte está empenhada e são bons profissionais” (DA) 

 “As pessoas têm muito receio de mandar e acham que mandar é mau, que é fascista depois as 

 coisas diluem-se um bocado na democracia. Depois não se cumpre, eu acho que é isso. Portanto 

 tem que se encontrar outra forma, por isso qualquer directriz que venha de cima vai contra os 

 professores e vai deitar os professores abaixo as pessoas nem param um bocadinho para  pensar, 

 se é bom, se é mau, vêm de determinado sítio do Governo, da Direcção, do Ministério,  sei lá 

 donde, é mau e aqui dentro da escola passa-se a mesma coisa, porque as pessoas sabem  que o 

 regime é de impunidade custa-me dizer isto mas é. Fazer ou não fazer é a mesma coisa e 

 pronto” (RGB) 

Todos os professores concordavam na importância de uma liderança eficaz para 

promover o desenvolvimento profissional dos professores. 

 “Em nome do grupo, e como delegado, mas em nome do grupo sempre. Nós aqui temos sempre, 

 transmitir essa máxima: somos um grupo, é para falar todos, é para partilhar. Por exemplo, 

 ainda a colega nova… ajudo todos a falar, toda a gente fala depois há a responsabilidade como 

 nas outras coisas, como em nossa casa, etc., alguém tem de ter a voz de comando e decidir 

 porque se não cria-se… mas não há uma ditadura. “ (RGD). 

 “(…) sabes que isso também tem muito a ver com o facto de ter sido militar, e estar habituado, 

 da minha educação em casa, dos meus pais, do meu pai, de com quem eu trabalhei e respeitar a 

 hierarquia e a voz de comando. E obedecer a isso entre aspas… quando eu digo voz de comando 

 não é comandar a reunião, é liderar, gerir não é mandar em ninguém. E porque se vocês  lhes 

 perguntarem a eles, principalmente aos mais velhos, e por alguma razão eu fui o delegado tantos 

 anos. Eles sempre a quererem que eu fosse delegado, coordenador e agora a mesma 

 situação” (RGD). 

 

Quadro 68 - Eficácia da liderança 

Itens Escola A Escola B Escola C Escola D 

Sou encorajado(a) a desempenhar funções de 

liderança (a nível de cargos, de coordenação de 

projectos, etc.…) na minha escola/agrupamento 

3,40±0,55 2,83±1,47 2,57±1,13 3,80±1,09 

Na minha escola/agrupamento existe uma 

liderança eficaz 
4,40±0,548 2,83±1,17 2,14±0,69 4,40±0,55 

Uma liderança eficaz é importante para promover 

o desenvolvimento profissional dos professores 
4,40±0,55 3,83±0,75 4,00±0,82 4,40±0,55 
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O Director da Escola A relatou a forma como tem tentado fomentar o apoio 

profissional em sala de aula: 

 “ (…) aqui na escola quebrou-se um bocado essa barreira porque nós temos um sistema de 

 assessorias. Nós temos mais de metade das aulas com dois professores lá dentro. Não é um par 

 pedagógico, um deles não é professor da disciplina, mas é uma assessoria. De Matemática e 

 Língua Portuguesa procurámos que fossem da disciplina, os outros é o que for (…) de Educação 

 Física, o Professor 8 faz assessorias à Língua Portuguesa, ao que calha. Eu no primeiro ano 

 tive muita resistência «Também, eu não preciso lá dele! Não precisas? Mas eu disse que ela era 

 para estar lá tens que lhe dar que fazer. Tu tens um recurso humano para gerir dentro da sala 

 de aula, é que tens que o gerir! Não é ela que não vai lá fazer nada, és tu. Tens um grupo 

 mais fraco, não és capaz de fazer diferenciação pedagógica, como vocês se fartam de dizer, 

 então arranja um trabalho para aquele». E qualquer um de nós é capaz de tomar conta dum 

 trabalho de 5º e de 6º ano, não é preciso ser da disciplina, ou é preciso ser da disciplina? E, 

 portanto essa ideia, e apesar de tudo eu penso que hoje já são eles que pedem: «Vê lá se me 

 arranjas uma assessoria não sei para quê». Porque já percebem que ter outra pessoa dentro da 

 sala de aula (…) isto facilita. E eu acho que isto quebrou um bocadinho essa... tenho aí dois ou 

 três que resistem um bocadinho, e eu acho que isto é porque primeiro não gostam de se expor. 

 Têm a mania que se eu vou para dentro da sala de aula de alguém vou ver como é que o 

 professor dá aula.” (DA). 

A questão das assessorias teve também efeitos ao nível das práticas de alguns 

professores de Educação Física através da leccionação conjunta das aulas. Contudo, “a 

importância do director da escola pode conhecer cambiantes, consoante o contexto onde 

a escola se situa, relativamente a outras lideranças existentes na instituição, como a dos 

coordenadores de departamento” (Lima, 2008 cit. in Forte, 2009, p. 26). Por outro lado, 

como sustenta o mesmo autor, baseando-se na literatura neste domínio, é possível que a 

eficácia da escola esteja associada a diferentes estilos de liderança: não se podendo 

determinar, com base nesta literatura, um estilo de liderança que seja o mais adequado 

para todas as instituições. Nesse sentido, será necessário que cada director encontre o 

estilo e as estruturas mais apropriadas para a situação em que se encontra inserido.  

Com base em autores que afirmam existirem três características que a 

investigação tem encontrado, sistematicamente, associadas às lideranças de sucesso, 

Lima (2008 cit. in Forte 2009, p. 26) destaca: “a existência de propósitos firmes e 

determinação, o envolvimento do restante pessoal da escola na tomada de decisões e o 
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exercício, pelo líder, de autoridade profissional no domínio dos processos de ensino e de 

aprendizagem”. 
 

A eficácia de uma escola, como sustenta Lima (2008 cit. in Forte, 2009, p. 26), 

“é susceptível de variar consoante os distintos critérios de medida, os diversos tipos de 

dados e múltiplos métodos de análise utilizados pelos investigadores. Os valores de 

eficácia detectados também podem conhecer importantes variações em função dos 

estudos seleccionados, das áreas de actividade dos alunos em que a investigação incide, 

dos tipos de estudantes envolvidos e dos próprios períodos temporais em que os estudos 

são conduzidos”. Neste sentido, como salienta o mesmo autor, “a eficácia da escola 

pode ser uma construção académica e ideológica, mais do que um retrato fiel das 

características «objectivas» de uma determinada instituição.” (Lima, 2008 cit. in Forte, 

2009, p. 26). 

Mais uma vez, as Escolas B e C apresentam valores inferiores na dimensão, 

tomada de decisão participada. Uma escola onde todos têm oportunidade de dar a sua 

opinião no momento de tomar decisões é uma escola mais justa e com uma visão mais 

ecléctica e integrada dos problemas. 

 

Quadro 69 - Tomada de decisão participada 

Itens Escola A Escola B Escola C Escola D 

Na minha escola/agrupamento todos os pais/EE 

têm oportunidades para participar no processo de 

tomada de decisão 

3,80±0,84 3,20±0,45 3,00±0,58 4,00±1,22 

Sinto que os meus pontos de vista são tidos em 

consideração em diversas instâncias da escola 
3,20±0,84 3,17±0,98 2,71±0,49 3,80±0,84 

 Os alunos são chamados a participar na vida da 

escola 
4,00±0,71 3,00±1,00 2,86±0,38 4,20±0,84 

 

Nesta dimensão voltamos a ter valores inferiores em quase todos os itens para as 

Escolas B e C. Neste caso refere-se à atitude do Director das quatro escolas. Na Escola 

C havia, efectivamente, uma relação pouco amigável entre a Direcção e alguns 

professores de Educação Física. 
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Quadro 70 - Ajuda e encorajamento 

Itens Escola A Escola B Escola C Escola D 

O/A Director(a) da escola é encorajador/a 4,60±0,55 3,00±1,26 2,57±0,79 4,60±0,55 

O/A Director(a) comunica abertamente sobre 

todas as questões relativas à 

escola/agrupamento 

4,00±0,70 3,50±1,05 2,29±0,76 4,40±0,89 

O/A Director(a) tenta sempre ajudar em 

questões relativas à minha actividade 

pedagógica 

3,80±0,84 3,00±1,26 2,71±0,95 4,40±0,55 

Na minha escola/agrupamento existe uma 

liderança centrada nas pessoas 
3,20±1,30 3,50±0,55 3,14±0,90 3,80±1,09 

 

O apoio por parte da liderança foi apontado pelos professores entrevistados no 

estudo de Forte (2009) como factor potenciador do desenvolvimento profissional no 

local de trabalho. 

 Para a orientação ética verificou-se a mesma situação que foi descrita 

anteriormente. 

 

Quadro 71 - Orientação Ética 

Itens Escola A Escola B Escola C Escola D 

Na minha escola/agrupamento existe uma 

liderança orientada por valores e para os valores 
4,40±0,55 3,67±1,03 2,43±0,53 4,40±0,55 

 

Efectivamente, a liderança escolar está intimamente relacionada com a eficiência 

do desenvolvimento profissional contínuo dos professores (Day, 2007, p. 30). 

Sabe-se que os líderes escolares de sucesso (Leithwood & Riehl, 2003 cit. in 

Day, 2007, p. 31): 

 - “não impõem metas mas trabalham com os outros de modo a criar um sentido partilhado de 

 objectivo e direcção (estabelecer a direcção); 

 - trabalham essencialmente através de outras pessoas e com outras pessoas (desenvolver 

 pessoas); 

 - ajudam a estabelecer condições que permitam aos outros ser eficientes (desenvolver a 

 organização)”. 

Por outro lado, segundo o mesmo autor, os líderes de sucesso:  

 - “encorajam e garantem um diálogo regular profundo e alargado entre a comunidade escolar 

 acerca do alargamento da qualidade do ensino e da aprendizagem; 

 - criam estruturas nas quais as obrigações de cada um relativamente à qualidade conduzem a 

 confiança interna; 

 - defendem valores centrais que são identificados, classificados, consensuais, comunicados e 

 praticados; 
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 - são especialistas em análise situacional; 

 - estabelecem um sentimento de comunidade inclusiva que conduz a lealdade, coragem e 

 retenção; 

 - garantem uma tomada de decisões e uma responsabilidade internas ricas em informação e 

 transparentes; 

 - trabalham em rede para além das suas próprias escolas; 

 - garantem um ambiente seguro e de confiança para os alunos e para a restante comunidade 

 escolar; 

 - têm uma paixão duradoura pelo sucesso para todos (justiça social); 

 - recuperam rapidamente”. 

 Efectivamente, em qualquer uma das escolas estudadas havia uma liderança 

forte, ou da parte da Direcção (Escola C), e/ou da parte do Representante do grupo de 

Educação Física (Escola B), ou de ambos (Escola A e D). 

 

11. Práticas de colaboração existentes nas escolas 

 

A participação em projectos na escola foi outro aspecto analisado no 

questionário aplicado no final do estudo. Como podemos observar no Quadro 72, na 

generalidade os professores das quatro escolas durante o ano lectivo de 2009/2010 

estiveram bastante envolvidos, quer em coordenação de projectos, quer como membro 

de equipas ou em colaboração pontual. 

 

Quadro 72 - Participação em projectos na escola 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Este ano esteve envolvido em projectos na sua 

escola? 
5 0 6 0 6 1 5 0 

Coordenação 2 3 2 4 4 3 5 0 

Membro da Equipa 4 1 5 1 6 1 1 4 

Colaboração pontual  1 3 6 0 0 7 5 0 

 

A coordenação foi exercida essencialmente ao nível dos departamentos de 

Expressões; dos grupos disciplinares (2.º e 3.º ciclos); do Desporto Escolar; de clubes; 

da actividade interna; da monitorização dos dados do Fitnessgram; na elaboração de 

turmas e exames; e outros projectos de desenvolvimento da vida escola (e.g., estilo de 
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vida saudável, actividade física para docentes e funcionários). Um professor da Escola 

B fazia parte do Conselho Geral da escola. 

Como membros de equipas em actividades do departamento/grupo de Educação 

Física, os professores dinamizaram actividades internas, desenvolveram actividades 

com grupos/equipas do Desporto Escolar, projectos no âmbito da prevenção/remediação 

da indisciplina e da saúde, projectos interdisciplinares e projectos ao nível dos 

conselhos de turma. 

Colaboraram pontualmente em actividades da escola, na monitorização dos 

dados do Fitnessgram, na actividade interna e em projectos de educação para a saúde. 

Foi na Escola D que se verificou um maior número de professores de Educação 

Física a exercer funções de coordenação de projectos na escola e menor como membro 

de equipas.  

Na Escola C, um professor não esteve envolvido em qualquer projecto e nenhum 

teve uma colaboração pontual em projectos na escola.  

Para finalizarmos a caracterização dos contextos e utilizando a sistematização do 

estudo desenvolvido por Forte (2009) pudemos encontrar, em todas as escolas, quanto à 

sua natureza, práticas de colaboração de: 

- Carácter formal (imposições legais e administrativas, de natureza obrigatória), em 

todas as escolas se realizam reuniões institucionais no âmbito da organização escolar e 

reuniões para a implementação curricular (planificação conjunta excepto nas escolas A 

e C); 

- Carácter informal (espontâneas e voluntárias, da iniciativa dos próprios professores), 

iniciativas dos professores na organização e desenvolvimento de projectos a nível da 

escola, tais como: conversas entre colegas para trocas de impressões e partilha de ideias. 

A procura de ajuda e apoio e actividades práticas conjuntas, como a troca de materiais e 

o trabalho em pequenos grupos, foram as menos conseguidas, nomeadamente, nas 

Escolas B e C. 

 Quanto ao “nível a que se situam”, actividades de: 

- Escola: elaboração do Projecto Educativo, do Plano de Actividades, Festas e datas 

comemorativas (exemplo das coreografias de Dança preparadas pelo grupo de EF das 

Escolas A (para um arraial) e por alguns professores da Escola C (de apoio à selecção 

nacional para o Campeonato do Mundo de Futebol); 
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- Departamento/grupos disciplinares: reuniões formais institucionais e subgrupos de 

trabalho dentro dos departamentos/grupos em todas as escolas. O grupo de EF da Escola 

C não realizava reuniões de grupo. 

 Quanto à sua “iniciativa/génese”, actividades: 

- Macro: da Administração Central, da Escola e Entidades exteriores à escola, 

nomeadamente Ministério da Educação (Escola A), Câmaras (todas as escolas) e 

Universidades, quer através do nosso estudo (Escolas A e B), quer através de núcleos de 

estágio (Escolas B e C); 

- Meso: do Conselho Pedagógico, dos departamentos, dos Directores de Turma, das 

comissões de trabalho (em todas as escolas); 

- Micro: grupo de professores ou grupos específicos de trabalho (em todas as escolas). 

 Pela sua duração podem ser classificadas em: 

- Prolongadas no tempo: o Boletim do Agrupamento (Escola A); 

- Pontuais/ocasionais e circunscritas no tempo: actividades específicas em todas as 

escolas (e.g.: festas, visitas de estudo, exposições, planificação curricular, actividades 

curriculares, organização de relatórios). 

 No que respeita à sua disseminação, esta pode ser: 

- Interna: relatórios de actividades e sua divulgação, verbal ou escrita, efectuada pela 

Direcção (em todas as escolas); 

- Externa: exposições de trabalhos, Plano Anual de Actividades, participação em 

competições, actividades culturais, espectáculos, etc. (em todas as escolas). 

Em jeito de conclusão, os grupos estudados evidenciaram que o contexto escolar 

influenciou a dinâmica dos grupos de Educação Física, condicionando o tipo de trabalho 

realizado, a aprendizagem e o desenvolvimento profissional.  

Nem todos os professores foram encorajados a desempenhar funções de liderança e 

nem todos consideraram ter uma liderança eficaz nas suas escolas. Todavia, assinalaram 

que ter uma liderança eficaz é importante para promover o seu desenvolvimento 

profissional. O estilo de liderança do Director, do próprio Representante e as relações 

que se estabelecem com os grupos de Educação Física podem fazer toda a diferença. A 

tomada de decisão participada e partilhada torna a escola mais justa, mais ecléctica e 

mais integradora. 
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 O trabalho colaborativo nos grupos de Educação Física estudados foi pontual ou 

parcial. Foi na organização de actividades (e.g.: torneios inter-turmas, corta-matos) que 

os professores mais se envolveram. Porém, foi na colaboração de carácter formal, 

nomeadamente na planificação conjunta, que os docentes revelaram maiores 

insuficiências. Um dos motivos apontados para a falta de comprometimento dos 

docentes foi o clima de impunidade nas escolas. Actualmente, a cultura de 

reconhecimento do mérito e das boas práticas é praticamente inexistente. O contacto 

directo com a realidade, designadamente a recolha de opiniões, e a própria experiência, 

contribuiu para essa percepção. 

 Nas escolas onde há uma cultura de formação interna, incentivada pela própria 

Direcção, é notório um clima de maior abertura ao diálogo e apoio profissional, ao 

trabalho entre pares, à reflexão conjunta e à troca de experiências.  

 No entanto, a sobrecarga de tarefas compromete a disponibilidade dos 

professores para colaborarem noutras actividades/formação para além das contempladas 

no seu horário. Face ao excesso de trabalho, frequentemente burocrático e com pouca 

ou nenhuma ligação ao desempenho de funções em sala de aula, a formação deixa de 

representar uma prioridade nas opções dos docentes. Recordamos que a maioria dos 

professores da nossa amostra tem entre 8 e 23 anos de serviço e que este período é 

carecterizado por tensões crescentes no trabalho que poderão comprometer a 

manutenção da motivação para o DPC (Day, 2007). 

 Os Representantes dos grupos de Educação Física têm um papel muito difícil a 

desempenhar, principalmente quando acumulam as funções de Coordenadores do 

departamento de Expressões. A falta de formação e/ou de perfil para o desempenho de 

funções intermédias de liderança como gerir relações interpessoais, ou estimular o 

trabalho colaborativo em grupos muito heterogéneos, e a falta de comprometimento dos 

colegas foram as principais dificuldades identificadas para o desempenho das suas 

funções. 
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Capítulo II – O processo de formação recíproca em contexto escolar 

 

A partir do levantamento colectivo das necessidades de formação 

desencadeámos,  nas duas escolas do grupo experimental, um conjunto de sessões 

presenciais intercaladas por sessões de trabalho autónomo, de acordo com o programa 

descrito na metodologia. 

As sessões presenciais tiveram como foco as necessidades colectivas de 

formação dos grupos disciplinares, a observação de aulas/episódios de ensino e a 

reflexão conjunta sobre as experiências de formação. As sessões foram realizadas em 

cada uma das escolas separadamente. 
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1. Diagnóstico de necessidades colectivas de formação 

 

 

Na primeira sessão de formação das duas escolas do grupo experimental, 

fizemos o diagnóstico das necessidades colectivas de formação ao nível da intervenção 

pedagógica através do CogniScope descrito na metodologia. 

 

1.1. Diagnóstico de necessidades do grupo de EF da Escola A 

 

Na Escola A, foi consensualmente aceite como assunto prioritário a seguinte 

questão: “Para que serve a Educação Física? E o que é de facto fundamental?” 

Estas preocupações situam-se ao nível da categoria teorias implícitas, 

preconcepções e crenças dos professores e a sua relação com a actividade de ensino 

dos estudos que têm vindo a ser desenvolvidos sobre os processos de pensamento do 

professor (Carreiro da Costa, 1996, p. 21). 

 Como vimos na revisão da literatura, as crenças e as concepções educacionais 

influenciam as nossas opções e podem constituir obstáculos à mudança (Nespor, 1987; 

Pajares, 1992; Vieira, 2007). 

Num segundo nível de prioridade, elegeram a “Gestão dos Programas que me 

parecem ter cada vez menos sentido necessitando de serem reformulados” e a “Gestão 

das actividades, tendo em conta os interesses e necessidades dos alunos” questionando a 

disciplina de Educação Física como um espaço de escape para as outras disciplinas. 

Esta preocupação enquadra-se no nível do planeamento dos professores (Carreiro da 

Costa, 1996, p. 21).  
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Figura 12 – Levantamento das necessidades colectivas de formação do Grupo de EF da Escola A 

 

 

Relembramos que os professores deste grupo (à excepção do Professor 7) não 

seguiam as orientações dos PNEF tendo adoptado um programa próprio. Neste ponto 

levantou-se ainda a discussão acerca da obrigatoriedade (ou não) de se cumprirem os 

PNEF. Para o Professor 9 os PNEF não são de Lei e não têm de ser seguidos. 

A esta questão, a “prescrição de situações pertinentes para reduzir tempos de 

espera” estava mais associada a preocupações na relação entre o planeamento e o 

comportamento do professor e dos alunos (Carreiro da Costa, 1996, p. 21). As restantes 

preocupações eram mais operacionais e relacionadas com a resolução de problemas 

práticos (Carreiro da Costa, 1996, p.  22), nomeadamente: uma instrução mais rigorosa, 

a gestão de conflitos, a intervenção ao nível dos alunos com menores dificuldades e a 

atenção aos tempos de transição. 

 

1.2. Diagnóstico de necessidades do grupo de EF da Escola B 

 

Na Escola B, o grupo de Educação Física elegeu os temas da avaliação 

formativa e a constituição dos grupos de nível como necessidades de formação 

prioritárias. Num segundo nível de prioridades, o tempo de atenção dos alunos à 

instrução do professor, e num terceiro patamar, o comportamento dos alunos. Estas 
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preocupações estão essencialmente focadas na relação entre o planeamento e o 

comportamento do professor e dos alunos (Carreiro da Costa, 1996, p. 21). 

 

 

Comportamento 
dos Alunos 

 

 

 

Tempo de Atenção 

à instrução do 
professor 

 

 

Organização dos Grupos de 
Nível 

Avaliação Formativa 

 

 
Figura 13 – Levantamento colectivo das necessidades de formação do Grupo de EF da Escola B 

 

 

As dificuldades diagnosticadas em ambas as escolas foram ao encontro dos 

resultados da investigação no ensino da Educação Física. Foram essencialmente 

dificuldades que resultaram da falta de preparação pedagógica do ensino, espelhando-se 

ao nível da instrução. Foram dificuldades relativas aos conhecimentos e à sua aplicação 

prática: 

 “Implications from this research include focusing more on the connections between standards-

 based instructional planning, instructional tasks, and assessment. In addition, preservice and in-

 service teachers should be encouraged to systematically align their planning, teaching, and 

 assessments to demonstrate that student learning is purposeful and what the teacher actually 

 intends rather than incidental” (James; Dodds & Griffin, 2008, p. 325). 

 Ambos os grupos de professores tinham consciência da importância da instrução 

na melhoria dos resultados dos alunos, o que vai ao encontro dos  relatórios da 

Mckinsey & Company (2010) referenciados no estado da arte. 

 

 

2. Factores que influenciaram a prática lectiva 

 

Ao longo das sessões os professores foram mencionando as dificuldades que 

sentiram na sua prática e que nos ajudou a compreender as suas decisões.  
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2.1. Factores que influenciaram a prática lectiva na Escola A 

 

Na Escola A, de uma maneira geral, a prática lectiva dos professores de EF foi 

sendo condicionada por diversos factores de natureza contextual: as decisões de escola; 

a dinâmica e as decisões de grupo; as características pessoais e profissionais dos 

professores; as características dos alunos/turmas; a atitude dos Encarregados de 

Educação face à disciplina de Educação Física e o próprio contexto da formação. Foi 

notória a influência que as orientações conceptuais da formação dos professores 

(Feimen-Nemser, 1990; Bain, 1990, 1992 cit. in Carreiro da Costa, 1996) tiveram nas 

suas práticas: 

 “Estas questões técnicas, que são importantes sem dúvida nenhuma, mas o que eu a mim me 

 parece, e que a experiência também me diz um bocadinho é que, se eu programar demasiado, se 

 eu prevenir demasiado, se eu for muito técnica, em demasiado, eu desumanizo as aulas e 

 desumanizo um bocadinho a Educação Física (…) Eu posso ser uma tecnocrata da educação, 

 sem dúvida, eu não sou, não é, mas posso ser. Agora acho é que se perde outro tipo de coisas e 

 isto tem tudo a ver com e para que serve a Educação Física não é, tem a ver com este tipo de 

 preocupações (…) agora que isto tira algum “tempo” a outros objectivos, mais específicos, e 

 que são das aprendizagens mas também não são de somenos importância. Tem que haver algum 

 equilíbrio” (Professor 9). 

 

Quadro 73 - Factores que influenciaram a prática lectiva na Escola A 

Contexto Aspectos salientados pelos professores: 

Escola - Ausência de Director de Instalações. 

Grupo de EF 

- Currículo próprio (incumprimento dos PNEF); 

- Dificuldades na avaliação dos alunos; 

- Individualismo; 

- Pouca partilha. 

Professores 

- Formação académica; 

- Experiência; 

- Diferentes orientações conceptuais/concepções da disciplina de EF; 

- Domínio das matérias/ajudas; 

- Constrangimentos na leccionação de matérias fracas (insegurança, risco); 

- Disponibilidade/sobrecarga; 

- Responsabilização dos alunos/hetero-avaliação; 

- Incumprimento das regras de funcionamento das aulas. 

Alunos 

- Heterogeneidade das turmas; 

- Falta de pré-requisitos; 

- Ano de escolaridade/idade; 

- Falta de autonomia (imaturidade); 

- Comportamento (incumprimento de regras dos jogos e das regras de 

funcionamento das aulas/ruído); 

- Desresponsabilização. 

 Encarregados de 

Educação 

- Responsabilização dos EE (comportamento); 

- Desvalorização da disciplina de EF. 

Formação - Constrangimentos com a metodologia (recolha de imagem/som). 
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 O facto de inicialmente não existir um entendimento comum acerca da 

obrigatoriedade do cumprimento dos Programas Nacionais condicionou o 

estabelecimento de um compromisso colectivo quanto aos conteúdos programáticos e às 

matérias a leccionar/avaliar em cada ano de escolaridade. A prática lectiva dos 

professores da Escola A estava definida, há vários anos, por um currículo próprio 

definido pelo grupo disciplinar, à excepção do Professor  7, novo na escola, que seguia 

as orientações dos PNEF. A partilha gerada pela nossa intervenção facilitou a 

abordagem desta temática e foi determinante para a tentativa de uniformização das 

práticas. 

 

2.2. Factores que influenciaram a prática lectiva na Escola B 

 

Tal como na Escola A, o contexto (escola, grupo, professores, alunos, 

Encarregados de Educação e a própria formação) influenciou a prática lectiva dos 

professores de EF. 

Ao nível do contexto dos alunos, os professores identificaram como factores 

determinantes para a constituição dos grupos algumas particularidades, designadamente, 

as características das turmas: o género, a idade e o nível. Relativamente à avaliação 

formativa, os professores referiram que: a idade, o nível e a autonomia dos alunos 

também interferiram na forma como esta se realizou. 

A falta de autonomia e de organização foi atribuída à imaturidade dos alunos do 

5.º e do 6.º anos de escolaridade. 
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Quadro 74 - Factores que influenciaram a prática lectiva na Escola B 

Contexto Aspectos salientados pelos professores: 

Escola 

- Concretização do PE; 

- Gestão dos recursos humanos; 

- Desvalorização da disciplina pelos professores das outras disciplinas; 

- Ausência de EF nas escolas do 1.º ciclo. 

Grupo de EF 

- Pouca partilha (entre colegas e núcleo de estágio com o grupo de EF); 

- Gestão do currículo; 

- Avaliação de desempenho; 

- Dificuldades no trabalho colaborativo; 

- Dificuldades na avaliação formativa; 

- Dificuldades na formação de grupos; 

- Falta de diálogo profissional; 

- Pouca reflexão. 

Professores 

- Formação inicial; 

- Experiência; 

- Diferentes concepções da disciplina de EF; 

- Dificuldades na avaliação dos alunos (observação/registo; auto-avaliação; 

formativa e conhecimentos); 

- Dificuldades na formação de grupos; 

- Constrangimentos na leccionação das matérias fracas (formação); 

- Disponibilidade/sobrecarga; 

- Vícios profissionais; 

- Espaço físico da aula; 

- Diferenciação do ensino. 

Alunos 

- Número de alunos por turma; 

- Género; 

- Alunos com NEE’s; 

- Falta de pré-requisitos/Nível dos alunos; 

- Ano de escolaridade/idade; 

- Falta de autonomia (imaturidade); 

- Desinteresse; 

- Comportamento/Indisciplina; 

- Tempo de prática dos alunos. 

 Encarregados de 

Educação 

- Responsabilização dos EE (apoio extra-escolar); 

- Desvalorização da disciplina de EF. 

Formação - Presença das câmaras. 

 

Os professores reconheceram a influência que as diferentes concepções 

individuais da disciplina Educação Física nas suas práticas, manifestando, no entanto, 

alguma uniformidade nas suas acções: 

  “ (…) acho que o meu conceito de EF parte logo do momento em que eles têm que estar 

 motivados para a prática física (…) mais saudável para a partir daí perderem o medo de fazer 

 as coisas… esse é o ponto de partida para fazerem as coisas” (Professor 1). 

 “ (…) no fundo estamos a falar do mesmo, se calhar de maneiras diferentes… e eu acho que há 

 uma coisa importante que é cada um de nós ter uma forma própria que tem a ver com a sua 

 maneira de estar e de depois pôr em prática, depende da sensibilidade de cada um 

 prevalecer (…) E acredito que o objectivo de cada um de nós é sempre fazer o melhor para os 

 miúdos e conseguir que eles cheguem o mais longe possível, portanto e os caminhos podem ser 
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 os mais diversos para se conseguir lá chegar. Isto é bom porque neste caso nós pomos para a 

 mesa, aí para o meio esta questão e vamos falando e vamos pondo as coisas no ar e depois 

 surgem novas coisas, novas hipóteses, novas soluções, novas propostas…” (Professor 3). 

 “É claro que nós aqui na escola, não estamos a trabalhar para formar craques, nem para fazer 

 miúdos muito bons nisto e outros que não vão chegar a lado nenhum” (Professor 2). 

Contudo, o número reduzido de participantes na formação não permitiu conhecer 

as concepções individuais da totalidade dos professores do grupo disciplinar. A situação 

desejável seria encontrar um consenso e um conceito comum ao grupo que 

uniformizasse as suas práticas. 

Referiram ainda a desvalorização da disciplina de Educação Física pelos 

professores das outras disciplinas, deixando transparecer as suas preocupações com a 

aprendizagem dos alunos ao nível das actividades físicas: 

 “A EF não é um prolongamento do recreio como muitos colegas das outras disciplinas ainda 

 pensam não é um prolongamento do recreio. Eles estão aqui para aprender, a ginástica, o 

 voleibol e isso tudo mas isso é… uma pessoa fala, fala, falar é muito fácil mas só que realmente 

 depois na prática as coisas não são bem assim… isso é da experiência” (Professor 3). 

 Devido ao fraco nível dos alunos, atribuído à falta de condições para a prática da 

disciplina nas escolas circundantes do primeiro ciclo, os professores do segundo ciclo 

decidiram não aplicar o protocolo de avaliação inicial; reforçaram, porém, a importância 

de se cumprirem os compromissos colectivos do grupo: 

 “ (…) nós trabalhamos com base em pressupostos semelhantes é claro que depois há sempre a 

 subjectividade de cada um de nós (…) mas trabalhamos com base em documentos e em 

 protocolos que são iguais para todos, quer no que diz respeito à condição física, quer no que diz 

 respeito aos conhecimentos, quer relativamente à prática da actividade física” (Professor 3) . 

 Apesar dos diversos condicionalismos, os professores participantes desta escola 

preocupavam-se em cumprir os compromissos colectivos assumidos pelo grupo. 

 

 

3. Análise reflexiva sobre as dificuldades dos professores 

 

Ao longo das sessões os professores identificaram as suas dificuldades, 

esclareceram os seus pontos de vista e partilharam as suas experiências. 
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3.1. Análise reflexiva sobre as dificuldades dos professores da Escola A  

 

Os constrangimentos com a metodologia utilizada nos grupos de discussão, 

levantados pelo Professor 9, nomeadamente a recolha da imagem das sessões, 

comprometeram o registo áudio dos testemunhos dos professores nas primeiras sessões.  

Esta situação foi ultrapassada com o registo em papel através de uma actividade em que 

cada professor redigiu o seu ponto de vista seguindo-se a apresentação das principais 

ideias e de um debate de ideias acerca das seguintes questões: 

1. Para que serve a disciplina de Educação Física? 

2. O que é de facto fundamental na disciplina de Educação Física? 

3. Para que servem os Programas Nacionais de Educação Física? 

4. Quais os interesses e as necessidades dos seus alunos? 

5. Que tipo de dificuldades têm os alunos desta escola? 

Seguidamente, apresentamos as principais ideias retiradas dos testemunhos 

escritos dos professores (autoscopia). A propósito das finalidades da disciplina de 

Educação Física, os professores salientaram: 

 

Quadro 75 - As finalidades da disciplina de Educação Física 

1. Para que serve a disciplina de Educação Física 

“Serve, numa 1.ª fase de desenvolvimento da criança na área das actividades físicas, para ajudá-la a 

adquirir hábitos de actividade física de forma sistematizada”. 

“Tornar os alunos fisicamente aptos e saudáveis; aprender habilidades motoras; saber estar com os 

outros”. 

“Serve para a promoção de uma «vida saudável» ajudando os alunos a adquirirem hábitos que 

promovam uma vida activa”. 

“Serve «essencialmente» para uma iniciação a uma possível prática desportiva e o adquirir de hábitos 

desportivos”.  

“Fundamentalmente, para a promoção de hábitos de vida saudáveis, no sentido da qualidade de vida e 

bem-estar e para o desenvolvimento das capacidades físicas e coordenativas para fazer face aos 

diferentes desafios do dia-a-dia. Contribuir para o desenvolvimento de competências gerais, 

fundamentalmente de carácter social”. 

 

A discussão dos pontos de vista individuais culminou com a definição de um 

conceito de Educação Física comum ao grupo que enfatizava a perspectiva do bem-

estar, do desenvolvimento das capacidades físicas, do desenvolvimento social, da 

iniciação à prática desportiva e de aquisição de hábitos saudáveis. 

 

 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

258 

 

 

Quadro 76 - Objectivos da disciplina de Educação Física 

2. O que é de facto fundamental na disciplina de Educação Física? 

“Os alunos realizarem actividade física, trabalharem em grupo cumprindo com as regras” 

“Que promova as competências específicas fundamentais e transversais para dar resposta às 

necessidades de formação dos alunos, de uma forma global, integral e equilibrada” 

“Dotar os alunos de competências específicas, que lhes permita adquirir hábitos de vida activos. Dar-

lhes a conhecer a maior variedade possível de actividades desportivas para que possam optar pela via 

competitiva ou pela área do lazer” 

“A disciplina é um local de regras, de compromissos, de aprendizagens significativas. É fundamental 

a apropriação de hábitos de vida saudável, a formação da personalidade e do carácter dos alunos e, 

porque não, para a socialização desportiva” 

“A compreensão do que se faz! O desenvolvimento motor! Cumprimento de regras e condutas”. 

 

A discussão acerca da utilidade dos PNEF focou, essencialmente, a aquisição de 

competências de acordo com os interesses dos alunos e a sua utilidade para a vida: 

 (…) instrumento, tudo é instrumental para mim, ou seja, não é muito importante o conteúdo em 

 si, desde que ela tenha alguma diversidade para não comprometer aquilo que só através desta 

 disciplina, da Educação Física é possível desenvolver. Daí que se é uma competência específica, 

 há uma diversidade natural mas não é assim tão importante se é mais basquete, se é mais volei, 

 se é mais futebol, se calhar se pensarmos no volei já temos de pensar duas vezes, não sei se me 

 estou a fazer entender, não é assim tão importante, o desenvolvimento em si das actividades que 

 estão no programa mas serem instrumentos para que eu de facto desenvolva estas competências. 

 Promover aquilo que se falarmos em objectivos ou metas, como queiram, promover aquilo que 

 nós aqui dissemos. Mas isto é a minha opinião” (Professor 9). 

 

Quadro 77 - Objectivos dos Programas Nacionais de Educação Física 

3. Para que servem os Programas Nacionais de Educação Física? 

“Fundamentalmente, para nos fornecer instrumentos que mobilizamos para a promoção de 

competências fundamentais. A questão mais importante é como poderão ser geridos e não para que 

servem”. 

“Nesta fase em que estamos, na nossa sociedade, servem muito pouco os interesses dos nossos 

alunos”. 

“Para orientar a construção das nossas planificações”. 

“Servem como uma orientação, como um «farol». Unificam o trabalho o trabalho a desenvolver a 

nível nacional. Não significa que todos façam o mesmo. Existem as matérias alternativas”. 

“Para uma melhor planificação dos conteúdos a desenvolver nos diversos escalões etários”. 

 

A propósito dos PNEF, os professores reconheceram a importância da existência 

de um documento norteador do trabalho a desenvolver a nível nacional: 

 “ (…) a não ser que estejamos a pensar trabalhar sozinhos. Aí faz sentido haver níveis de 

 desempenho. Criando esses níveis, ou outros quaisquer. Na minha perspectiva sim, o programa 

 vai servir para quê? Lá está, definido e eu pegando nas orientações do programa vou tentar ver, 

 face às características da minha turma, como é que eu vou conseguir com aquilo criar hábitos de 

 vida saudáveis, promover a actividade física e motivá-los para a prática desportiva. Eu tento 

 fugir àquelas que são nucleares porque eles de facto…” (Professor 10). 
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Quadro 78 - Necessidades e interesses dos alunos da Escola A 

4. Quais os interesses e as necessidades dos seus alunos? 

“Os interesses têm a ver com actividades de ar livre. As necessidades têm a ver com a aptidão física e 

as habilidades específicas de cada matéria de ensino”. 

“Os centros de interesse das actividades centram-se no futebol e nas actividades de ar livre”. 

“Todos os alunos estão motivados para realizarem actividades de ar livre (orientação, BTT, 

caminhadas) e «escalada»”. 

“Esta questão exigiria, antes de mais, que se fizesse um levantamento, de forma objectiva, junto de 

todos os alunos sobre esses mesmos interesses e necessidades (todos os alunos da escola). Em relação 

aos meus alunos este levantamento foi condicionado pelas opções que lhes coloquei e são diferentes, 

embora não muito, de turma para turma”. 

“Os interesses mais comuns passavam pelas actividades colectivas e de ar livre e as competições. As 

necessidades estão directamente ligadas à disponibilidade e conhecimento «total» do seu corpo e das 

suas limitações”. 

 

Os professores referiram ainda que as matérias nucleares dos PNEF estão 

desajustadas dos interesses e motivações dos alunos: 

 “ (…) os programas… o facto de existirem determinadas modalidades que são consideradas 

 nucleares, eu acho que deveria ser alterado. Aquilo que são as motivações dos miúdos hoje em 

 dia são bem distintas. E logo aí isso poderia ajudar a resolver alguns problemas relacionados 

 com a socialização, a própria adesão dos miúdos à prática desportiva. Relativamente, 

 escolhendo as várias modalidades desportivas acho que tem de existir níveis ou graus de 

 desempenho porque nós não trabalhamos isoladamente. Porque isto é assim, os miúdos, este 

 ano estão aqui, mas para o ano vão para outra escola” (Professor 10). 

 

Quadro 79 - Dificuldades dos Alunos da Escola A 

5. Que tipo de dificuldades têm os alunos desta escola? 

“Relativamente à prática de actividades físicas têm dificuldades acrescidas em cumprir regras de 

participação”. 

“As principais dificuldades dos nossos alunos é a do cumprimento de regras”. 

“Dificuldades em saber estar. Falta de conhecimento das matérias de ensino. Condição física 

«pobre»”. 

“De cumprimento de regras e de relacionamento interpessoal, fundamentalmente. De um desinteresse 

crescente do 1.º ciclo ao 9.ºano”. 

“De compreensão dos aspectos técnicos das diversas actividades”. 

 

Os professores referiram que as motivações e os interesses dos alunos têm um 

peso cada vez maior para a prática de actividade física. As matérias nucleares dos 

Programas Nacionais de Educação Física já não são suficientemente estimulantes para 

os alunos. Este decréscimo de motivação dos alunos, de ambos os sexos, para 

participarem nas aulas de Educação Física tem sido encontrado por vários 

investigadores noutros países Gao, Lee, Solmon & Zhang (2009).  
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Ao longo das sessões, os professores identificaram como dificuldades alguns 

aspectos ao nível do planeamento, da instrução, da gestão/organização, do clima 

relacional e da disciplina. 

 

Quadro 80 - Análise das dificuldades dos professores da Escola A 

 Aspectos abordados pelos professores: 

Planeamento 

- Gestão dos programas (referências de aprendizagem); 

- (Des)articulação vertical do currículo (objectivos de fim de ciclo); 

- Adaptações curriculares; 

- Conferências curriculares; 

- Avaliação; 

- Interesses dos alunos. 

Instrução 

- Informação rigorosa; 

- Atenção dos alunos; 

- Demonstração; 

- Diferenciação do ensino; 

- Avaliação formativa; 

- Domínio das matérias/ajudas; 

- Diferenciação do ensino; 

- Repertório de soluções; 

- Estilos de ensino. 

Gestão /Organização 

- Manipulação do material; 

- Gestão do tempo de aula (tempo de prática dos alunos, tempos de transição); 

- Gestão das matérias. 

Clima 

- Relação professor-alunos; 

- Motivação do professor; 

- (Des)motivação dos alunos. 

 

O diálogo profissional desencadeou comentários sobre o nível de prática dos 

alunos que suscitou alguma surpresa por parte dos colegas: 

 “Por exemplo, nos jogos desportivos colectivos, era aquilo que o Professor 7 estava a dizer há 

 bocado, acha que os miúdos no 9.º ano estão a jogar anarquicamente, não percebem, abrir 

 linhas de passe, isso foi ensinado! Eu ensino isto no 5.º, ensino isto no 6.º, portanto não sei… 

 ainda não percebemos o que é que está a acontecer” (Professor 6). 

Pegando nesta preocupação, e utilizando uma matéria menos subjectiva, a 

ginástica no solo, os professores, através de um exercício de autoscopia, concluíram 

que, do 5.º ao 9.º ano, ensinam todos os mesmos conteúdos, em todos os anos de 

escolaridade, o que revela alguma falta de articulação vertical do currículo e pode ser 

gerador de desmotivação por parte dos alunos. 

De uma maneira geral, os professores reconheceram que as suas dificuldades 

deviam-se à falta de preparação para o ensino. O domínio das matérias de ensino é 

fundamental para evitar constrangimentos na leccionação. A maioria dos professores de 
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Educação Física que estuda são excelentes gestores (Siedentop, 2002b, p. 435) 

verificando-se, porém, algumas lacunas nas matérias que ensinam: “where we can now 

prepare teachers who are pedagogically more skillful than ever, but who, in many cases, 

are so unprepared in the content area that they would be described as «ignorant» if the 

content area were a purely cognitive knowledge field” (Siedentop, 2002a, p. 369). 

Alguns professores referiram que a maior parte dos conhecimentos que possuem 

não foram adquiridos na formação inicial mas no investimento que têm vindo a fazer ao 

longo da carreira. O conhecimento aprofundado dos conteúdos favoreceu a escolha 

adequada das situações de ensino-aprendizagem e melhorou a capacidade de 

intervenção do professor, reduzindo a sua insegurança e o risco para os alunos: 

 “(…) eu falo por mim, às vezes na ginástica às vezes não avanço mais… acho que é por 

 desconhecimento (…) Se calhar tenho que arranjar estratégias” (Professor 8). 

 “ (…) esses receios todos sabes porque é que é? É porque não fizemos o trabalho de casa. Não 

 temos o trabalho de casa feito (…) é um trabalho de planeamento. Não fizemos o trabalho de 

 casa (…) Andámos a navegar um pouco à deriva (…) se eu tivesse uma linha orientadora 

 daquilo que tenho de fazer eu sentia-me seguro de ir para a aula e não ia para lá inventar. Hoje 

 é mini-trampolim, são três saltos, eu nem me preocupo com as fases daquilo… o que interessa é 

 que façam os três saltos mais ou menos, que fiquem ali de pé (…) se calhar caiu para trás 

 porque uma série de coisas que não foram calculadas, por isso é que aquele caiu de cabeça, e 

 o outro também… não há mais disto, isto é um perigo…” (Professor 7). 

 “Essa falta de transmissão de motivação para os alunos, se assim se pode dizer, vem um bocado 

 da falta de preparação do professor para estimular as situações…” (Professor 6). 

 “ (…) eu tenho noção que na ginástica não sou muito ambiciosa, se calhar por não me preparar 

 o suficiente, como não preparo o suficiente vou criar situações de aprendizagem… se calhar 

 como não me sinto tão à vontade, se calhar evito as situações, ok falha minha. Na dança, eu não 

 me sentia nada à vontade, agora o facto de estar a fazer a formação percebi, claramente, que 

 aquilo que se pode fazer qualquer um de nós num bocadinho pode fazer e os miúdos gostam (…) 

 admito, eu às vezes caio naquela rotina de fazer sempre assim é pensar numa coisa diferente. Eu 

 agora vi na dança, de uma forma muito simples, é óbvio resulta de uma formação, claro mas na 

 verdade, mas de vez em quando é bom, sermos obrigados a passar por uma formação todos os 

 anos porque obriga… eu não estava muito à vontade na dança” (Professor 10). 

Tal como salientaram Siedentop & Eldar (1989) conhecer a matéria que se 

ensina não é uma condição suficiente para alcançar a eficácia pedagógica ou para se ser 

especialista do ensino; para isso é necessário possuir um sólido conhecimento da 

matéria e dominar um vasto repertório de habilidades de ensino. O conhecimento 
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pedagógico dos conteúdos (Shulman, 1987) compreende uma amálgama de 

conhecimento e de pedagogia própria de cada professor que constitui a sua forma 

pessoal de compreensão profissional, incluindo: o conhecimento dos objectivos que 

devem presidir ao ensino de um conteúdo num determinado grau de ensino; o 

conhecimento de como os alunos assimilam o conteúdo, bem como as suas dificuldades 

mais comuns; o conhecimento dos recursos pedagógicos adequados a uma matéria 

específica; o conhecimento das estratégias apropriadas ao ensino de determinados 

conteúdos. 

Por fim, enunciaram um conjunto de características de uma boa aula de 

Educação Física (Quadro 81): 

- ao nível da instrução, os professores devem dominar as matérias de ensino 

seleccionando as situações que promovam a aprendizagem  dos alunos definindo bem 

os objectivos da aula fornecendo feedbacks de qualidade; 

- ao nível da gestão/organização, os professores devem criar aulas com uma boa 

organização, com o material  necessário e adequado, de forma a potencializar um 

elevado tempo de prática, com uma boa intensidade e reduzindo os tempos de espera; 

 - no clima, devem existir boas  relações: entre o professor e os alunos, entre os 

alunos e a matéria e os alunos entre si; 

 - na disciplina, os comportamentos fora da tarefa/desviantes devem ser 

reduzidos. 

 

Quadro 81 - Características de uma boa aula de EF para o Grupo da Escola A 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Definir de objectivos; 

- Promover aprendizagem; 

- Fornecer feedbacks de qualidade; 

- Dominar das matérias de ensino. 

Gestão /Organização 

- Boa organização; 

- Elevado tempo de prática; 

- Material necessário e adequado; 

- Tempos de espera reduzidos; 

- Boa intensidade. 

Clima 

- Boa relação professor-alunos; 

- Boa relação aluno-matéria; 

- Boa relação dos alunos entre si. 

Disciplina - Reduzidos comportamentos fora da tarefa/comportamentos desviantes. 
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 As características de uma boa aula de Educação Física enunciadas por este grupo 

de professores vão ao encontro das características das aulas mais apreciadas pelos 

alunos referenciadas pela literatura revista, nomeadamente Pereira, 1995; Leal & 

Carreiro da Costa, 1997; Murta, 1997 e  Murta & Carreiro, 1998. 

 

 

3.2. Análise reflexiva sobre as dificuldades dos professores da Escola B  

 

Os professores identificaram as suas dificuldades ao nível da constituição dos 

grupos de nível e da avaliação formativa. Referiram, sobretudo, aspectos de instrução e 

de gestão/organização. 

 

Quadro 82 - Análise das dificuldades dos professores da Escola B 

 
Aspectos abordados pelos professores: 

Constituição de Grupos de Nível Avaliação Formativa 

Instrução 

- Estilos de ensino (directividade, 

ensino recíproco); 

- Aprendizagem cooperativa; 

- Diferenciação do ensino/Estratégias 

de ensino. 

- Avaliação inicial; 

- Diferenciação do ensino; 

- Materiais pedagógicos (construção); 

- Referenciais de sucesso (definição); 

- Adaptações curriculares; 

- Conferências curriculares; 

- Auto-avaliação dos alunos; 

- Explicitação/ compreensão dos 

objectivos; 

- Demonstração; 

- Responsabilização dos alunos pelas 

aprendizagens; 

- Feedback pedagógico; 

- Questionamento. 

Gestão/Organização 

- Duração da aula; 

- Matérias a leccionar; 

- Segurança dos alunos. 

 

 

Ao nível da instrução, o estilo de ensino do professor foi mencionado como 

factor que condiciona a organização dos alunos. Ao contrário do estilo de ensino 

recíproco, um estilo mais directivo reduz a probabilidade de episódios de indisciplina 

mas reduz a interacção, a entreajuda e a aprendizagem cooperativa: 

 “ (…) eu por acaso também costumo funcionar assim desta maneira até porque se nós pusermos 

 um aluno que é o mais fraco de todos com outros um bocadinho melhores que ele vai acabar por 

 puxar por ele (…) acaba por haver também entreajuda entre eles mesmo que não sejam do 

 mesmo nível de execução conseguem ultrapassar algumas dificuldades”. 
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Ao nível da diferenciação do ensino, relataram dificuldades na selecção, 

adequação e pertinência das situações de ensino-aprendizagem e partilharam algumas 

estratégias: 

 “… mas aí temos que intervir nessas situações, colocamos aquelas regrazinhas que só conta golo 

 se for marcado por uma rapariga, ou a bola tem que passar por todos antes de marcar… depois 

 há que gerir essas situações…” 

 “ (…) tenho que ter eu os dois exercícios e quando um grupo vai para lá, que eu sei que é do 

 grupo nível mais avançado, eu faço a proposta para eles fazerem isto e quando chega lá o outro 

 grupo, que tem mais dificuldades eu simplifico o exercício, ou a distância ou simplifico algum 

 aspecto técnico e eles executam. Eu até agora da experiência que tenho, é assim que a coisa 

 resulta, se eu quero ter um maior empenhamento motor deles na aula… agora se….porque 

 se não de outra forma eu não consigo, não consigo”. 

Os professores afirmaram que, efectivamente, na maioria das situações foram os 

alunos que escolheram os grupos/equipas segundo as suas preferências. 

 Após um período de discussão, os professores reconheceram que na preparação 

do ensino, a intencionalidade é um aspecto fundamental para se atingirem os objectivos 

e responsabilizarem os alunos pelas aprendizagens. Assim, relativamente à formação 

dos grupos de nível, identificaram-se as seguintes possibilidades: 

1- Preferência dos alunos – os alunos escolhem os seus grupos segundo as suas 

preferências, amizades, afinidades, nível de prática, etc.; 

2- Grupos homogéneos – os grupos são constituídos por alunos do mesmo nível; 

3- Grupos heterogéneos – os grupos são formados por alunos de níveis diferentes. 

Algumas destas reflexões vão ao encontro das referidas por Aydin & Tugal (2005) e 

Graça & Mesquita (2009). As orientações do documento da Direcção Geral dos Ensinos 

Básico e Secundário (ME, 1992) também forneceram algumas pistas na preparação e 

dinamização das sessões, particularmente, quanto aos critérios de formação dos grupos 

(Graça & Mesquita, 2009). 

Os professores salientaram que no início do ano lectivo pode fazer algum sentido 

deixar que sejam os alunos a escolherem os colegas para formarem os grupos/equipas. 

Esta metodologia pode tornar-se útil porque o professor ainda não conhece os alunos. 

Como estratégias referiram serem as raparigas a escolherem os colegas ou a realização 

de trabalho a pares. 
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Pode ainda acontecer que as próprias escolhas feitas pelos alunos possam vir a ter 

um efeito pedagógico. A este propósito um professor relatou um pequeno episódio: 

  (…) no jogo dos três passes (…) eram seis, três altas e três baixas. As três baixas escolheram 

 ficar na mesma equipa. As três altas também. Elas nem viam a bola. Elas andavam muito 

 tristes… «então como é que é, meninas? Vocês quando quiseram fazer os grupos, quiseram as 

 amigas, não foi? Mas não pensaram que ao escolherem as amigas baixinhas contra as altas iam 

 ficar em desvantagem. Quando escolherem as equipas têm que ter pelo menos uma alta, pelo 

 menos uma….» E, agora quando acontece qualquer coisa pergunto-lhes: «lembram-se do que 

 aconteceu da outra vez? Querem escolher as baixinhas outra vez? Então, escolham estejam à 

 vontade». Foi engraçado, nesse dia escolheram as três baixinhas para o jogo dos três passes 

 contra as três altas”. 

 A separação dos líderes também foi mencionada como uma estratégia do 

professor para a formação dos grupos de trabalho. Porém, a rejeição dos alunos mais 

fracos foi referenciada como um aspecto a ter em atenção na integração dos alunos: 

  “ (…) a verdade é que os que ficam para último nas escolhas… isso passa-se na EF mas não se 

 passa só em EF, no contexto turma. Eles já se auto-excluem. Ou porque têm características de 

 comportamento que não se enquadram com os outros, ou que gostam mais de estar sozinhos e 

 muitas vezes isto não se passa só em EF. O problema que nós temos de tentar resolver com este 

 facto, nós conhecemos o contexto turma e percebemos que não são exclusivos da aula de EF, 

 são coisas que já vêm do relacionamento da turma e das outras aulas, e da relação que eles têm. 

 Temos de estar atentos e temos de resolver situação a situação”. 

Consideraram que, a alternância entre grupos homogéneos/heterogéneos era, 

provavelmente, a melhor solução porque evita a segregação dos alunos mais fracos, e, 

no final do ano, a turma apresenta-se mais homogénea: 

 “(…) em relação aos grupos de nível, a nível do 2.º ciclo, e por serem muito novos tem que se ter 

 um bocado cuidado na formação dos grupos de nível. Isto porquê? Isto de fazer grupos com os 

 muitos bons, com os assim-assim e com os muito fracos também tem inconvenientes e eu acho 

 que nestas idades tem mais inconvenientes, tem mais coisas contra do que a favor”. 

Os professores referiram ainda que a duração da aula e as matérias a leccionar 

interferem igualmente na formação dos grupos: 

 “Numa situação de uma aula de 45 minutos eu não posso, não vou passar uma aula a fazer 

 grupos e aí uso os grupos que tenho: grupo A com o grupo B para ali, grupo C com o grupo 

 D…” 

Foi interessante a explicação de um professor que referiu que com a experiência 

foi aprendendo a funcionar numa “desorganização organizada”: 
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 “ (…) em relação à autonomia e à directividade… privilegiando a autonomia na sala de aula, eu 

 ao longo dos anos tenho aprendido e tenho aprendido o quê? Tenho aprendido a conseguir dar 

 uma aula com as duas facções: aqueles que são muito organizadinhos e que até fazem tudo e os 

 outros… eu até costumo chamar às vezes que é uma desorganização na organização. A aula 

 parece que está desorganizada mas está organizada. Há é o tal grupo que não cumpre regras, 

 não adquire essa autonomia por várias razões que não interessa agora estar a descriminar e de 

 facto há o outro grupo que funciona bem”. 

Reuniram consensos nas vantagens da utilização de grupos de nível homogéneos 

na leccionação dos jogos pré-desportivos e dos jogos desportivos colectivos e nas 

desvantagens de poderem ocorrer situações de descriminação entre-grupos. 

Consideraram vantajosa a formação dos grupos heterogéneos na ginástica, uma vez que 

estimula a aprendizagem por modelação. As desvantagens situaram-se ao nível da 

descriminação intra-grupo podendo gerar algumas situações de conflito e desmotivação 

dos alunos mais fracos. 

Relativamente à avaliação formativa, e no que respeita à instrução, os 

professores referiram a grande dificuldade em explicitarem os objectivos de 

aprendizagem e a compreensão dos mesmos por parte dos alunos. Sentiram que a 

dificuldade de abstracção dos alunos no segundo ciclo, para perceberem a utilidade e o 

objectivo das progressões pedagógicas, apenas era ultrapassado nos momentos formais 

de competição (torneios de jogos desportivos colectivos ou situação de concurso na 

ginástica). A este propósito gostaríamos de salientar uma ideia transmitida nas sessões 

de formação trazida por Guskey (2003, p. 9) “Teachers need to see their assessments as 

an integral part of the instruction process and as crucial for helping students learn”. 

A avaliação formativa era realizada sobretudo sob a forma de feedback 

pedagógico. Um professor referiu a importância do reforço positivo, específico e 

prescritivo para a motivar os alunos para a prática das actividades físicas: 

 “ (…) tendo o tal conceito de EF, tendo como base a motivação tenho muito cuidado na forma 

 como comunico com eles quando corrijo, eu aposto sempre na avaliação formativa. Uso sempre 

 o termo excelente, está muito bem, mas não uso o está mal, uso sempre o está melhor, não está 

 bem mas está melhor, isto para eles se sentirem motivados. Se eu disser: «eh ‘pá isso está tudo 

 mal feito, eh ‘pá continuas a fazer isso tudo mal feito». É uma barreira para que haja uma 

 evolução… se eu disser ainda não está bem mas está um bocadinho melhor mas ainda falta isto 

 para chegar ali… vamos lá fazer assim... E tento sempre corrigir, levanta o braço, mais a perna, 

 põe-te mais direito, está muito bem, sim senhora, está excelente, é isso mesmo, estão a ver aqui, 
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 portanto acho que a verbalização é de facto, a forma como nós dizemos as coisas tem de facto 

 muita importância na tal motivação” (Professor 1). 

Mencionaram ainda a importância da demonstração, da exemplificação através 

de bons exemplos, para que os alunos tenham uma imagem correcta e concreta daquilo 

que têm que saber fazer.  

Em termos de auto-avaliação, os professores referiram que os alunos utilizam 

um formulário com os três domínios: actividades físicas, aptidão física e 

conhecimentos, o qual não faz qualquer referência aos níveis alcançados pelos mesmos 

nas diferentes matérias. Neste sentido, os professores reforçaram a importância de 

responsabilizar os alunos pelos resultados das aprendizagens: 

 “Porque eu o ano passado questionei-me, o que é que eu podia fazer para que os miúdos 

 começassem a ter essa responsabilidade em relação ao trabalho que era desenvolvido (…) E 

 uma delas era dar-lhes um formulariozinho, um formulário com algumas indicações com cada 

 um dos aspectos do voleibol ou do futebol ou da ginástica, o que é que se pretendia que eles 

 fossem capazes de fazer num determinado momento ou final do ano e eles podiam olhando para 

 aquilo, para aquela grelha dizer eu estou aqui ou ainda não estou fazer este esforço para chegar 

 ali àquele ponto, pronto e terem mais ou menos uma ideia do caminho a percorrer 

 (exactamente). Isso porque eu tenho andado a reflectir nesta questão da avaliação formativa e 

 cheguei à conclusão que, provavelmente podia ser um caminho a trilhar”(Professor 1). 

Este professor deixou-nos um exemplo do tipo de trabalho que tem desenvolvido 

com os alunos: 

  “ (…) para além de, eles irem registando no caderno as sequências que vão definindo, porque 

 vão alterando, eles depois conforme as dificuldades, por exemplo pino-cabeça, vão tirar o que 

 não conseguiram fazer e vão meter outra que conseguiram fazer mais facilmente, por isso vão 

 ajustando a tal sequência mas tem que estar escrita. Eu costumo dizer, se vocês não escreverem 

 não têm um fio condutor, não têm um guia, um guião, não vão fazer as coisas, não vão ver qual 

 é a sequência no fim. Vão decidir no início uma sequência e depois vão ajustando ao longo do 

 ano”. 

Em relação à avaliação formativa, para além do feedback pedagógico os 

professores acrescentaram o questionamento: 

 “Em relação à avaliação formativa, aquilo que eu fiz nesta aula foi em determinadas 

 circunstâncias questionar aquilo que eles estavam a fazer, que eles estavam a jogar 2x2, no 

 primeiro momento não que eles estavam a fazer o passe, mas no segundo momento estavam a 

 jogar 2x2 e aí eu colocava algumas questões sobre as regras do gira-volei, vá lá, e ele dizia o 

 que é que se estava a passar e eu corrigia eventualmente algumas situações que estavam a 

 acontecer e fiz o mesmo no jogo pré-desportivo e perguntava: «quando a bola sai o que é que 
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 temos de fazer?» Era um pouco questionar, ia questionando, ouvia a informação que eles me 

 davam e depois dava a correcção ou o que fosse…”. 

Para abordar as questões levantadas pelos professores sobre a avaliação 

formativa, seguimos algumas das orientações sugeridas nos textos de Alonso (2002); 

Leite (2002); Santos (2002), e Fernandes (2006). 

Por fim, enunciaram um conjunto de características de uma boa aula de 

Educação Física. É de salientar um dos aspectos enfatizados pelos professores desta 

escola, o ensino recíproco. Ward & Lee (2005), numa revisão sobre a peer-assisted 

learning na Educação Física, referem, entre outros, os efeitos do peer tutoring no 

aumento do tempo potencial de aprendizagem, no aumento da intensidade das 

actividades físicas, no aumento da correcção das habilidades motoras, na melhoria dos 

resultados dos alunos e dos efeitos positivos na afectividade. 

 

Quadro 83 - Características de uma boa aula de EF para o Grupo da Escola B 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Bons feedbacks (ciclo de feedback); 

- Boas demonstrações (bons exemplos); 

- Clareza da informação; 

- Ensino recíproco; 

- Vasto repertório de soluções; 

- Auto e hetero-avaliação dos alunos. 

Gestão /Organização 

- Boa gestão do tempo; 

- Elevado tempo de prática dos alunos; 

- Aula inclusiva; 

- Intensidade. 

Clima 

- Motivar os alunos; 

- Boa relação professor-alunos; 

- Boa relação dos alunos entre si; 

- Entusiasmo do professor. 

 

Em relação a esta temática, gostaríamos de referir os resultados dos estudos 

sobre a eficácia pedagógica (Siedentop, 1991; Carreiro da Costa, 1996; Onofre, 2000) 

que enfatizam os seguintes aspectos como determinantes para o sucesso das 

aprendizagens das actividades físicas: 

- O tempo potencial de aprendizagem, ou seja, o tempo que o aluno passa empenhado 

na prática de uma determinada tarefa relacionada com os objectivos de aprendizagem e 

com uma percentagem de sucesso à volta de 80%; 

- o feedback pedagógico; 
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- um clima positivo na relação pedagógica, de estímulo e incentivo à prática das 

actividades físicas; 

- uma aula organizada, com reduzidos tempos de espera e que previna o aparecimento 

de comportamentos inapropriados, de desvio ou de indisciplina. 

 

4. Análise reflexiva sobre a auto-observação 

 

A auto-observação foi realizada em trabalho autónomo, consistiu no 

visionamento de uma aula do professor gravada em DVD (autoscopia). Através desta 

tarefa pretendíamos que os professores reflectissem sobre as suas próprias práticas e se 

auto-avaliassem. Foi fornecido a cada professor um pequeno guião que solicitava a 

identificação dos aspectos positivos e dos aspectos a melhorar, bem como a definição de 

um plano de acção, desenvolvido pelo próprio para melhorar a sua intervenção 

pedagógica.  

Presencialmente, estimulámos a reflexão conjunta, através da observação dos 

episódios críticos de ensino seleccionados pelos professores, dando-se em seguida um 

espaço para discussão e troca de experiências. Alguns professores sentiram-se 

constrangidos em relação à sua auto-imagem, particularmente a colocação da voz, pois, 

desde que realizaram a formação inicial, não voltaram a ver-se em acção. 

 

4.1. Análise reflexiva sobre a auto-observação no grupo de EF da Escola A  

 

As tarefas de trabalho autónomo entregues atempadamente, quer via correio 

electrónico, quer em suporte de papel serviram de ponto de partida para a reflexão 

conjunta. A partir delas pudemos fazer uma síntese dos aspectos positivos e dos 

aspectos a melhorar identificados pelos professores nas duas aulas filmadas. 

Os professores de uma maneira geral identificaram mais aspectos positivos ao 

nível da gestão, mas foi ao nível da instrução que mencionaram mais aspectos a 

melhorar. 

Exemplos de planos de acção elaborados pelos professores: 

 
 “A minha intervenção pode ser melhorada no sentido de incutir uma maior responsabilidade e 

 autonomia em todas as acções motoras concretizadas. A consciência da aprendizagem, do fazer 
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 e conseguir fazer são factores de motivação para uma melhor intervenção pedagógica, no 

 entanto, uma intervenção pedagógica mais forte terá de partir de um melhor conhecimento 

 individual dos alunos, das suas dificuldades e frustrações de forma a encontrarmos progressões 

 pedagógicas para uma evolução mais efectiva. Posso ainda melhorar esta intervenção 

 pedagógica através de aulas mais dinâmicas, divertidas e competitivas, onde as respectivas 

 actividades só por si proporcionem a motivação desejada a cada aluno” (Professor 6). 

 “Reforçar todos os pontos que foram referidos como fortes, nomeadamente reforçando a minha 

 atenção/intervenção sobre aqueles que foram destacados nos aspectos a melhorar, de forma a 

 tornar cada vez mais a utilidade desta disciplina no contexto das competências que permite 

 desenvolver, em articulação com o contexto específico dos alunos desta turma (caracterização e 

 plano de turma integrados no seu projecto curricular). Para o reforço dos aspectos mais 

 concretos e destacados com maior necessidade de melhoria, será dada uma maior incidência de 

 atenção/intervenção junto dos alunos que têm revelado maiores dificuldades a este nível, 

 solicitando e tomando medidas que conduzam a um maior cumprimento das regras de 

 cooperação nas tarefas de organização, incluindo montagem e desmontagem de materiais, assim 

 como nas tarefas de realização das actividades” (Professor 9). 
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Quadro 84 - Auto-observação da Escola A: Aspectos positivos e a melhorar na 1.ª aula (inicial) 

  Aspectos identificados pelos professores: 

Aspectos 

positivos 

Instrução 

- Clareza da informação inicial focada nos objectivos; 

- Posicionamento adequado; 

- Atenção dos alunos; 

- Feedback; 

- Avaliação formativa (registo e comunicação ao aluno); 

- Intervenção junto dos alunos com maiores dificuldades. 

Gestão 

- Gestão do tempo da aula/aula estruturada com retorno à calma; 

- Tempo disponível para a prática; 

- Transições curtas; 

- Colocação do professor para controlo da turma; 

- Rotinas de organização; 

- Organização da aula (áreas/massivo); 

- Segurança dos alunos; 

- Organização das matérias (contraste e complementaridade); 

- Aproveitamento dos tempos de espera; 

- Gestão da tarefa de aquecimento em grupos de trabalho. 

Clima 
- Clima da aula positivo; 

- Intervenção individualizada a comportamentos de desvio. 

Disciplina - Ausência de comportamentos de indisciplina. 

Aspectos a 

melhorar 

Instrução 

- Revisão dos conteúdos na informação inicial; 

- Clareza da informação inicial/Utilizar a terminologia técnica correcta; 

- Utilizar o questionamento na informação final; 

- Recurso frequente a estereótipos; 

- Completar o ciclo de feedback/ Aumentar o reforço positivo/ variar o 

tipo de feedbacks; 

- Diferenciar as tarefas; 

- Estilo de ensino-aprendizagem; 

- Balanços das actividades na informação final e no retorno à calma. 

Gestão 

- Pontualidade; 

- Manipulação do material; 

- Formação dos grupos para evitar conflitos; 

- Formas lúdicas para o aquecimento; 

- Redução do tempo gasto em tarefas de organização; 

- Reduzir tempos de espera; 

Clima 
- Seleccionar as matérias em função dos interesses e motivação dos 

alunos. 

Disciplina - Reduzir o número de alunos fora das tarefas propostas. 

 

Exemplos de planos de acção elaborados pelos professores: 

 “O facto de estar perante uma das últimas aulas do ano lectivo obriga a uma maior 

 preocupação com a avaliação dos alunos. Deste modo, o posicionamento do professor foi mais 

 estático (embora com controlo visual dos alunos). Por outro lado, a taxa de reforço positivo 

 continua diminuta (aspecto que merece um maior empenhamento). Todavia, a satisfação dos 

 alunos com a concretização dos objectivos foi notória. Os registos na grelha de avaliação 

 formativa funcionaram, em parte, como reforço positivo” (Professor 7). 

 “A minha intervenção pode ser melhorada no sentido de incutir uma maior responsabilidade e 

 autonomia em todas as acções motoras concretizadas. O rigor e a abordagem efectuada logo no 

 início da aula (instrução), poderá levar os alunos para um desenvolvimento mais concreto e 

 efectivo, onde o trabalho, a dedicação e o empenho terão que ser factores fundamentais para 
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 uma melhor aprendizagem. Estimular ainda mais os alunos da necessidade e importância do 

 exercício físico e das actividades desportivas” (Professor 6). 

 

Quadro 85 - Auto-observação da Escola A: Aspectos positivos e a melhorar na 2.ª aula (final) 

  Aspectos identificados pelos professores: 

Aspectos 

positivos 

Instrução 

- Reduzido tempo de informação; 

- Multi-matérias; 

- Feedbacks variados e frequentes; 

- Indicação dos objectivos de cada situação de aprendizagem; 

- Maior responsabilização dos alunos; 

- Cumprimento dos objectivos da aula; 

- Colocação da voz; 

- Acompanhamento dos alunos com maiores dificuldades/ajudas; 

- Informação final (avaliação do comportamento dos alunos). 

Gestão 

- Tempo de prática; 

- Organização dos alunos; 

- Gestão do espaço; 

- Transições rápidas; 

- Gestão das matérias; 

- Diferenciação do ensino; 

Clima 

- Cooperação; 

- Autonomia dos alunos; 

- Controlo visual da turma; 

- Clima positivo; 

- Controlo dos alunos mais problemáticos; 

- Maior participação dos alunos; 

- Motivação. 

Aspectos a 

melhorar 

Instrução 

- Aumento do feedback em geral, ciclos de feedback e do reforço positivo; 

- Colocação da voz; 

- Vocabulário sem estereótipos; 

- Maior clareza na informação; 

- Atenção dos alunos; 

- Informação final (auto-avaliação). 

Gestão 
- Reduzir tempo gasto em tarefas de organização; 

- Aquecimento de forma lúdica; 

Clima - Clima positivo. 

 Disciplina 
- Reduzir comportamentos desviantes ou de indisciplina; 

- Reduzir as advertências aos alunos. 

 

 De uma maneira gobal, da primeira para a segunda aula, os professores 

identificaram menos aspectos a melhorar, nomeadamente ao nível da instrução.  

Para discutirem em grupo, os professores debruçaram-se sobretudo nos 

episódios de gestão/organização da aula. 
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Quadro 86 - Reflexão conjunta sobre a Auto-observação na Escola A 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Informação prolongada; 

- Dificuldades de comunicação (colocação da voz/ruído); 

- Feedback pedagógico; 

- Responsabilização dos alunos; 

Gestão 

- Gestão do espaço; 

- Tempo de prática; 

- Manipulação do material; 

- Formação de grupos; 

- Complexidade das tarefas; 

- Gestão das matérias; 

- Transições; 

- Intensidade da aula 

Clima 
- Relação professor-alunos; 

- Colaboração dos alunos; 

Disciplina - Remediação. 

 

 Os professores seleccionaram sobretudo episódios de gestão/organização para 

reflectirem em conjunto.  

 

 

4.2. Análise reflexiva sobre a auto-observação no grupo de EF da Escola B 

 

A não realização da tarefa inicial de auto-observação por parte de alguns 

professores condicionou o desenvolvimento das sessões. Os professores alegaram a falta 

de motivação para a realização desta tarefa. Contudo, à posteriori, foi possível sintetizar 

os aspectos positivos e os aspectos a melhorar na intervenção pedagógica dos 

professores da Escola B. 

 

Quadro 87 - Auto-observação da Escola B: Aspectos positivos e a melhorar na 1.ª aula (inicial) 

  Aspectos identificados pelos professores: 

Aspectos 

positivos 

Instrução 
- Tempo de informação reduzido; 

- Aula com multi-actividades. 

Gestão 

- Tempo de prática dos alunos; 

- Acompanhamento da prática dos alunos; 

- Circulação pelos diferentes espaços; 

- Controlo visual da turma; 

- Não fazer a chamada; 

- Reduzidos tempos de transição sem paragem da aula. 

Aspectos a 

melhorar 

Instrução - Reduzir os tempos de informação; 

Gestão 

- Reduzir o tempo dos alunos nos balneários; 

- Aumentar o tempo de apoio aos alunos com maiores dificuldades; 

- Feedback pedagógico; 

- Aumentar o tempo de prática. 
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Os professores da Escola B focalizaram a sua análise nos aspectos organizativos 

da aula, quer ao nível dos aspectos positivos, quer ao nível dos aspectos a melhorar. 

Exemplos de planos de acção elaborados pelos professores: 

 
 “Na preparação das aulas, contemplar mais estratégias de apoio individualizado para os alunos 

 com mais dificuldades, tendo em conta o espaço, o grupo e os materiais” (Professor 1) 

 “Preparar a minha intervenção pedagógica junto dos alunos, melhorando a acção de retorno de 

 informação a transmitir ao aluno, garantindo a conclusão do ciclo de feedback” (Professor 4). 

 

Quadro 88 - Auto-observação da Escola B: Aspectos positivos e a melhorar na 2.ª aula (final) 

  Aspectos identificados pelos professores: 

Aspectos 

positivos 

Instrução 

- Tempo de informação reduzido; 

- Multi-actividades; 

- Ciclos de feedback 

Gestão 

- Tempo de prática dos alunos; 

- Acompanhamento da prática dos alunos; 

- Circulação pelos diferentes espaços; 

- Controlo visual da turma; 

- Não fazer a chamada. 

Aspectos a 

melhorar 

Instrução - Reduzir o tempo de informação. 

Gestão 

- Continuar a reduzir o tempo dos alunos nos balneários; 

- Aumentar o tempo de prática; 

- Controlo visual da turma; 

- Reduzir os tempos das transições. 

Disciplina - Controlar comportamentos de desvio. 

 

 

 Da primeira para a segunda aula os professores mantiveram o foco da sua análise 

nos aspectos organizativos das aulas. 

Exemplos de planos de acção elaborados pelos professores: 

  “Na preparação das aulas, contemplar ainda mais estratégias de apoio individualizado para os 

 alunos com mais dificuldades, tendo em conta o espaço, o grupo e os materiais e criando outras 

 alternativas de progressão das várias situações propostas” (Professor 1) 

 “Cuidar a preparação da instrução inicial para aumentar o tempo de prática dos alunos” 

 (Professor 4) 
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Quadro 89 - Reflexão conjunta sobre a Auto-observação na Escola B 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Informação inicial; 

- Atenção dos alunos; 

- Explicitação dos objectivos; 

- Repertório de soluções; 

- Avaliação dos alunos (inicial, formativa; Auto-avaliação) 

- Demonstração; 

- Motivação para a leccionação das matérias; 

- Feedback pedagógico; 

- Dificuldades de comunicação (colocação da voz/ruído); 

- Diferenciação do ensino/pertinência das tarefas; 

- Cumprimento das tarefas; 

- Integração de alunos com NEE´s; 

- Abandono das decisões pré-interactivas. 

Gestão 

- Tempo de prática; 

- Tempo de espera; 

- Gestão das tarefas (trabalho por áreas); 

- Controlo visual da turma (colocação do professor/circulação pelo espaço); 

- Adaptação dos materiais; 

- Manipulação do material; 

- Gestão do espaço; 

- Formação de grupos; 

- Quebras (interrupção da aula para beber água); 

- Segurança dos alunos; 

- Rotinas; 

- Chamada; 

- Tempo de transição 

Clima 

- Relação professor alunos; 

- Motivação das raparigas (matérias); 

- Colaboração dos alunos. 

Disciplina 
- Remediação. 

- Gestão de conflitos. 

 

 A reflexão conjunta foi mais rica e abrangente do que as autoscopias realizadas 

através das tarefas de auto-observação. 

Os professores partilharam ainda algumas estratégias: 

 “Os miúdos do 6.º e os miúdos do 8.º quando eu lhes digo vamos dançar eles começam logo a 

 torcer o nariz, se conseguires arranjar estratégias, uma música que eles gostem mais e que 

 conseguem aprender na mesma coreografia com uma música que eles gostem é meio caminho 

 andado…” (Professor 3). 

 Em conjunto os professores alargaram os aspectos analisados. Para além, dos 

aspectos organizativos, analisaram vários aspectos da instrução. 
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5. Análise reflexiva sobre a hetero-observação 

 

Uma vez que esta tarefa subentende uma avaliação recíproca, entre colegas, 

decidimos fazê-la em duas fases.  

Numa primeira fase, a hetero-observação foi realizada em trabalho autónomo e 

consistiu no visionamento de uma aula gravada em DVD de um colega (autoscopia). 

Foi fornecido a cada professor um pequeno guião que solicitava a identificação de 

episódios críticos de ensino e uma reflexão acerca das decisões interactivas do 

professor, das estratégias de ensino utilizadas e, por fim, que sugestões/alternativas que 

propunha. 

1. Identificação do episódio; 

2. Porque é que o professor tomou aquela decisão? 

3. Que estratégias de ensino foram utilizadas pelo professor? 

4. Que sugestões/alternativas propõe? 

Numa segunda fase, solicitou-se aos professores que combinassem a hetero-

observação presencial, de uma aula ou parte da aula, de acordo com o diagnóstico de 

necessidades realizado nas matérias fracas/fortes dos docentes, respondendo às mesmas 

questões. 

Presencialmente, estimulámos a reflexão conjunta, através da observação dos 

episódios críticos de ensino seleccionados pelos professores, dando-se em seguida um 

período para discussão e troca de experiências. 

 

5.1. Análise reflexiva sobre a hetero-observação no grupo da Escola A 

 

 O Quadro 90 faz um apanhado dos aspectos referidos pelos professores através 

da análise reflexiva sobre a hetero-observação.  
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Quadro 90 - Hetero-observação do DVD na Escola A 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Informação rigorosa; 

- Informação inicial prolongada; 

- Atenção dos alunos; 

- Demonstração (Aprendizagem por modelação); 

- Feedback pedagógico; 

- Avaliação formativa; 

- Valorização da comunicação não-verbal; 

- Estilos de ensino (critica à directividade); 

- Colocação da voz (ruído); 

- Diferenciação do ensino/pertinência das situações de aprendizagem. 

Gestão 

- Manipulação do material; 

- Gestão do espaço; 

- Gestão das matérias; 

- Formação de Grupos; 

- Tempo de prática; 

- Tempo de espera; 

- Tempo de transição. 

Clima 

- Colaboração dos alunos; 

- Motivação dos alunos; 

- Entusiasmo do professor; 

- Relação do professor-alunos (alteração do comportamento). 

Disciplina 
- Reduzir comportamentos desviantes; 

- Remediação (agressão). 

 

Através da observação inter-pares os professores puderam reflectir ainda acerca 

da forma como a diferença ao nível das orientações educacionais e da finalidade da 

disciplina de Educação Física se reflecte nas práticas: 

 “ (…) Porque eu, por exemplo, observei a aula do Professor 7 (…) mas se eu aprofundar numa 

 outra circunstância a minha conversa com o Professor 7 sou capaz de perceber melhor ainda 

 quais são as preocupações que ele tem no desenvolvimento da Educação Física nos seus alunos. 

 Quais são as preocupações naquela aula particularmente, isto para dizer o seguinte, se eu 

 observar uma aula, se eu observasse a frio, se eu não tivesse já algum conhecimento… porque já 

 conversámos aqui, às vezes lá fora, outras vezes aqui na formação já partilhámos alguns pontos 

 de vista, eu percebo que aquela aula tem uma coerência dentro de determinados princípios que o 

 Professor 7 defende, razões que ele tem e que de algum modo tem tudo a ver com esta base de 

 que para que serve a Educação Física? E é preciso contextualizar estas coisas” (Professor 9). 

A observação inter-pares estimulou ainda o diálogo profissional, a troca de 

experiências e a formação recíproca: 

 “Professor 7: «no mini, no plinto, até no salto em altura, o que é que é mais importante?» 

 Professor 6: «é o salto propriamente dito» 

 Professor 8: «é a entrada» 
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 Professor 7: «É? É a recepção. Onde eles se aleijam é na recepção. E nós o que fazemos é? 

 pomo-los ali e vai, embora salta “mais alto” e mais não sei o quê e o miúdo não domina 

 recepção nenhuma. 

 Professor 8: «A recepção ao solo?» 

 Professor 6: «Não é a chamada?» 

 Professor 7: «Não, a recepção no tapete. Quem é que começa a trabalhar a recepção? Por 

 exemplo, para o futebol. O que é que é mais importante? É a recepção. Sem recepção não há 

 jogo. 

 Professor 6: No futebol, o que é claramente mais importante é a recepção”. 

 

 

Quadro 91 - Hetero-observação presencial na Escola A 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Planificação (ginástica, dança); 

- Progressões pedagógicas; 

- Componentes críticas dos exercícios; 

- Feedbacks mais pertinentes/erros mais comuns; 

- Tipos de ajudas; 

Gestão - Utilização dos materiais; 

Clima - Aceitação, motivação e alegria dos alunos. 

 

A alternância de papéis, observador-observado, foi fundamental para a criação 

de um clima de abertura e de partilha que mais tarde passou a acontecer 

espontaneamente: 

 “ O Professor 7 deu-me bastantes feedbacks. Apesar de que, era ele que ia aprender, mas foi ele 

 que me deu algumas sugestões do que tinha acontecido na aula e eu achei pertinentes (…) 

 também me deu uma indicação: um dos objectivos era o lançamento da bola que é o que nós 

 estamos a dar no 5.º ano, se calhar um exercício critério que era lançar a bola à parede e que 

 ela viesse, o seu retorno se calhar fazia mais efeito do que lançar só para um limite em que o 

 objectivo era só medir (…) demorava muito mais tempo, eles irem buscar a bola e não sei o quê, 

 do que lançar à parede e recepcioná-la rapidamente” (Professor 8).  

 “E portanto, dividi a aula do Professor 7 em momentos e fiz mais uma análise da aula dele, 

 porque eu estava a tentar compreender quer os objectivos, o que é que pretendia nesta parte, 

 naquela  e na outra. E depois conversámos e pronto deu para compreender algumas coisas que 

 eu nunca teria compreendido se não tivesse conversado com o Professor 7, não é” (Professor 9). 

 A hetero-observação combinando as matérias fortes/fracas dos professores  

observador/observado foi bastante útil. Os feedbacks fornecidos pelos professores 

“especialistas” foram muito apreciados e contribuíram para a tomada de consciência de 

algumas situações a melhorar através da partilha de experiências. 
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5.2. Análise reflexiva sobre a hetero-observação no grupo da Escola B 

 

A não realização da tarefa inicial de auto-observação por parte de alguns 

professores condicionou o desenvolvimento das sessões tornando-a menos 

enriquecedora. Os professores justificaram-se referindo terem-se esquecido de realizar a 

tarefa.  

 

Quadro 92 - Hetero-observação do DVD na Escola B 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Informação final; 

- Demonstração; 

- Feedback; 

- Repertório de soluções; 

- Diferenciação do ensino. 

Gestão 

- Chamada; 

- Tempos de transição; 

- Gestão do tempo; 

- Formação de grupos. 

 

Os Professores 2 e 4 foram observar o Professor 1 a leccionar uma Dança 

Tradicional Portuguesa, mais propriamente o Regadinho, numa turma em que havia 

uma aluna com necessidades educativas especiais e que se deslocava em cadeira de 

rodas. Os professores relataram e valorizaram as práticas do Professor 1. Elogiaram o 

facto de o professor observado se encontrar no centro da roda a dançar com a referida 

aluna, numa prática inclusiva, adaptada e adequada às capacidades de todos os alunos. 

 

Quadro 93 - Hetero-observação presencial na Escola B 

 Aspectos salientados pelos professores: 

Instrução 

- Avaliação formativa; 

- Domínio das matérias; 

- Aquisição/aplicação de novos conhecimentos; 

- Diferenciação do ensino. 

Gestão 
- Gestão do tempo; 

- Formação dos grupos. 

 

 Ao longo das sessões de formação os professores, de uma maneira geral, 

tornaram-se mais reflexivos em relação às questões da instrução. Graças ao trabalho de 

autoscopia através das tarefas de auto e hetero-observação, os professores inicialmente 

muito focados em questões organizativas foram-se tornando mais receptivos a analisar 

os seus comportamentos de ensino e as suas decisões ao nível da instrução. Os colegas 
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também foram ganhando mais à-vontade para desempenharem a função de “amigos 

críticos”. Verificaram-se melhorias significativas na comunicação, na capacidade de 

diálogo, abertura e troca de experiências. 

 

6. Portefólios colectivos 

 

 Os portefólios foram sendo construídos pelos professores das duas escolas do 

grupo experimental. Cada grupo disciplinar reuniu os contributos que considerou 

fundamentais na elaboração de documentos de apoio ao trabalho individual e do grupo 

de Educação Física. Esta produção de materiais contribuiu em 30% para a avaliação dos 

formandos na oficina de formação: “A Formação Contínua em Educação Física 

baseada em comunidades de prática”. 

 

6.1. Portefólio da Escola A 

 

 O Representante do grupo teve um papel determinante neste processo. Muito 

organizado,  chegou a colocar  as fotocópias dos questionários aplicados aos 

professores, os slides de apresentação do estudo e dos resultados do mesmo fornecidos 

pelos formadores. O portefólio reuniu todos os produtos escritos produzidos: o 

levantamento colectivo de necessidades de formação, as autoscopias solicitados nas 

tarefas de trabalho autónomo e a avaliação da formação. 

 

6.2. Portefólio da Escola B 

 

 Os professores da Escola B apenas colocaram: o levantamento das necessidades 

colectivas de formação; os produtos escritos produzidos nas autoscopias solicitados nas 

tarefas de trabalho autónomo; e a avaliação da formação.  
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Capítulo III – A ecologia da aula 

 

Neste capítulo, analisamos todas as variáveis da qualidade do ensino, 

comparando os resultados obtidos, antes e após a implementação dos processos de 

formação. Por fim, apresentamos os resultados da percepção da satisfação dos alunos 

face às aulas de Educação Física. 
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1. As matérias leccionadas 

 

As matérias leccionadas pelos professores de cada um dos grupos podem 

fornecer-nos informações pertinentes acerca do funcionamento dos mesmos, 

nomeadamente, o cumprimento das recomendações dos Programas Nacionais de 

Educação Física, quer no que respeita às matérias, quer ao modelo de leccionação (por 

blocos ou por etapas). Pode também ser um indicador das matérias que os professores se 

sentem mais ou menos à-vontade para leccionar e ter alguma relação com as suas 

necessidades de formação. 

Os professores do grupo experimental trabalhavam por etapas e leccionavam 

várias matérias em cada aula. 

 

Quadro 94 - Matérias leccionadas nas aulas filmadas 

Matérias Leccionadas 

 1.ª aula filmada 2.ª aula filmada 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

Escola A 

- Badminton; 

- Atletismo: Salto em Altura e Comprimento; 
- Condição Física;  

- Jogos Pré-desportivos: Mata, Amiba;  

- Jogos Desportivos Colectivos: Futebol, 
Voleibol; Andebol; Basquetebol;  

- Ginástica de aparelhos: Mini-Trampolim, 

Plinto;  
- Ginástica no Solo. 

- Badminton;  

- Atletismo: Salto em altura;  
- Condição Física; 

- Jogos Desportivos Colectivos: Futebol; 

Voleibol; Futevolei; Corfebol;  
- Ginástica de aparelhos: Plinto, Boque, Trave;  

- Ginástica no Solo; 

- Luta;  
- Dança. 

Escola B 

- Condição Física;  

- Jogos Pré-desportivos: Bola ao Capitão; Jogo 
dos Passes e Futebol Humano;  

- Jogos Desportivos Colectivos: Futsal, Voleibol, 

Andebol;  
- Ginástica de aparelhos: Mini-Trampolim, Trave 

(perícias); 

- Ginástica no solo. 

- Badminton; 

- Atletismo: Estafetas; 
- Condição Física; 

- Jogos Pré-desportivos: Bola ao Capitão; 

- Jogos Desportivos Colectivos: Voleibol; 
Basquetebol. 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 Escola C 

- Condição Física;  
- Jogos Desportivos Colectivos: Voleibol; 

- Ginástica de aparelhos: Mini-trampolim e 

Plinto;  
- Ginástica no solo. 

- Jogos Desportivos Colectivos: Andebol; 
- Ginástica de aparelhos: Boque; 

- Ginástica no Solo; 

- Dança. 

Escola D 

- Badminton;  

- Atletismo: Salto em Altura; 
- Jogos Desportivos Colectivos: Andebol; 

Voleibol; 

- Ginástica de Aparelhos: Boque, Plinto, Barra 
Fixa e Mini-Trampolim;  

- Ginástica no solo;  

- Dança;  
- Ginástica Rítmica;  

- Ginástica Acrobática (equilíbrio trios). 

- Badminton; 

- Atletismo: Estafetas, Comprimento e Peso; 
- Jogos Desportivos Colectivos: Basquetebol, 

Voleibol, Andebol e Futebol; 

- Ginástica de Aparelhos: Mini-trampolim,; 
Plinto; 

- Ginástica no Solo; 

- Dança; 
- Ténis de Mesa. 

 

Os professores do grupo de controlo trabalhavam de formas distintas. Os 

professores da Escola C ainda leccionavam preferencialmente por blocos mas os 

professores da Escola D utilizavam claramente o modelo por etapas. Como podemos 
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observar no Quadro 94, o número de matérias leccionadas na Escola C foi 

significativamente inferior ao leccionado em qualquer outra das escolas. 

Parece-nos ter havido uma tendência para os professores leccionarem, nas aulas 

que filmámos, as matérias em que sentem mais facilidade em ensinar. Apenas dois 

professores do grupo experimental (8 e 10) leccionaram, no final do estudo, matérias em 

que tinham mais dificuldade. Sabemos que o professor 10 se encontrava a fazer uma 

formação numa das matérias fracas e aplicou na aula filmada o que se encontrava a 

aprender na formação. Quatro professores: 7, 8 e 9 da Escola A e o 22 da Escola D 

leccionaram numa das áreas matérias alternativas: Corfebol; Futevolei e Ténis de Mesa. 

 

2. Gestão dos sistemas de instrução e de gestão 

 

A gestão do tempo de aula realizada pelo professor deve ter como compromisso 

um elevado tempo de empenhamento motor dos alunos. Seguidamente, apresentamos os 

resultados da análise descritiva da gestão dos sistemas de instrução e de gestão, 

comparando as percentagens médias dos tempos obtidos por cada professor, em cada 

escola e por grupo, o experimental e de controlo. O mesmo procedimento será 

apresentado, mais à frente, quando da apresentação do tratamento estatístico dos dados 

do sistema social da turma (Anexo 10). 

 

2.1. Gestão do tempo de aula 

 

O efeito de funil (Metzler, 1979) explicado por Piéron (1999, p. 106) representa 

a redução do tempo em classe: “Toda pérdida de tiempo en la gestión por parte del 

professor suele irrecuperable”. O tempo de programa é aquele que é concedido pelo 

Ministério da Educação para a disciplina de Educação Física e que corresponde à carga 

horária da disciplina. O tempo útil é o tempo funcional. Efectivamente, os alunos 

despendem uma parte do tempo-programa para se (des)equiparem e outras questões 

administrativas até o professor e os alunos estarem prontos para iniciarem a aula. 

O tempo útil foi contabilizado desde que o professor iniciou ‘oficialmente’ a 

aula, utilizando expressões como “vamos começar” até que a deu por encerrada. O 
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tempo de programa corresponde a noventa minutos (cinco mil e quatrocentos segundos) 

e o tempo útil será tanto melhor quanto mais próximo deste.  

 

Quadro 95 - Tempo útil das aulas  

Escolas Professor 

Observado 

Tempo útil da Aula 

Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola B 

1 83,13 77,87 

2 85,96 76,67 

4 77,74 90,80 

5 61,88 74,72 

Média 77,18 80,01 

 

 

Escola A 

6 86,92 89,22 

7 92,46 75,92 

8 73,91 77,77 

9 73,72 62,77 

10 65,68 79,44 

Média 78,54 77,02 

Média do Grupo 77,93 78,35 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola C 

11 86,67 92,35 

12 81,59 68,13 

14 83,42 60,39 

16 85,54 88,81 

17 82,26 71,87 

Média 83,90 76,31 

 

 

Escola D 

20 86,13 92,15 

21 88,68 75,26 

22 88,92 93,44 

23 89,05 77,02 

Média 88,19 84,77 

Média do Grupo 85,81 79,93 

 

Inicialmente, as duas escolas apresentavam valores médios idênticos de tempo 

útil da aula, mas, no final do estudo, a Escola B apresentou valores superiores. Na 

Escola A verificou-se uma ligeira descida enquanto na Escola B uma subida.  

Na Escola C e D também se verificaram descidas no tempo útil de aula. A 

percentagem média do tempo útil diminuiu em todas as escolas, excepto na Escola B, 

que subiu de 77,18% para 80,01% do início para o final do ano lectivo. Contudo, 

constatámos no terreno que, nas Escolas B, C e D, alguns professores terminaram as 

aulas depois do toque da saída. 

O tempo total de instrução foi calculado através do somatório dos tempos de 

introdução das actividades, de prática e de informação final. As tarefas de introdução 

das actividades definem-se pela comunicação de um conjunto de indicações sobre a 
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matéria de ensino, realizada pelo professor ou por outra fonte de informação por ele 

indicada. 

As tarefas práticas referem-se a momentos em que a turma se encontra a realizar 

as actividades de aprendizagem indicadas pelo professor. O tempo disponível para a 

prática obteve-se subtraindo ao tempo útil os tempos para a apresentação da informação, 

a manipulação do material, a formação de grupos e as transições. 

As tarefas de avaliação final das actividades na aula reportaram-se aos 

momentos em que o professor reuniu a turma para realizar o fechamento da aula. 

 

Quadro 96 - Tempo das Tarefas de Instrução 

Escolas 
Professor 

Observado 

Introdução das 

Actividades 
Prática 

Informação 

Final 

Total 

Instrução 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 6,24 5,09 57,63 63,12 8,95 6,99 72,82 63,12 

2 4,91 6,43 46,45 57,63 0,00 0,00 51,36 57,63 

4 11,98 13,48 41,28 68,24 2,22 4,08 55,48 68,24 

5 4,37 2,13 56,34 62,26 2,30 0,00 63,02 62,26 

Média 6,87 6,78 50,42 62,81 3,37 2,77 60,67 62,81 

 

 

Escola 

A 

6 6,26 9,86 58,63 67,33 2,41 0,00 67,30 67,33 

7 9,01 3,51 58,78 70,39 4,89 12,73 72,68 70,39 

8 4,31 9,38 53,29 73,60 5,81 4,29 63,42 73,60 

9 8,79 5,78 37,91 60,86 0,00 0,00 46,70 60,86 

10 8,15 9,65 59,23 79,23 2,65 1,63 70,03 79,23 

Média  7,30 7,64 53,57 70,28 3,15 3,73 64,03 70,28 

Média do Grupo 7,11 7,26 52,17 66,96 3,25 3,30 62,53 66,96 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

 

 

11 12,86 3,49 62,03 67,74 7,58 2,51 82,48 67,74 

12 4,15 18,86 77,69 72,76 2,18 0,00 84,02 72,76 

14 12,94 19,01 69,19 72,43 1,38 0,00 83,51 72,43 

16 18,08 5,80 58,84 70,45 3,57 2,88 80,49 70,45 

17 8,71 7,27 64,14 77,35 4,93 2,78 77,78 77,35 

Média 11,35 10,89 66,38 72,15 3,93 1,63 81,66 72,15 

 

Escola 

D 

20 11,24 14,75 42,46 52,73 3,10 0,00 56,80 52,73 

21 25,52 13,39 49,82 62,16 2,09 0,00 77,43 62,16 

22 5,66 11,85 78,05 80,40 0,42 0,30 84,13 80,40 

23 3,04 6,25 49,64 65,06 2,10 0,72 54,77 65,06 

Média  11,36 11,56 54,99 65,09 1,93 0,25 68,28 65,09 

Média do Grupo 11,35 11,18 61,32 69,00 3,04 1,02 75,71 69,00 

 

A Escola A apresentava valores superiores em todas as variáveis, excepto na 

Informação Final, no final do estudo. 

O tempo total de instrução foi superior nas escolas do grupo de controlo, 

destacando-se a Escola C com 81,66%. Os tempos de prática aumentaram em todas as 

escolas apresentando valores superiores nas escolas do grupo de controlo.  
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Os tempos de introdução das actividades e de informação final diminuíram em 

todas as escolas excepto na Escola A onde aumentaram ligeiramente.  

O tempo total de gestão foi calculado através do somatório dos tempos de 

chamada, formação de grupos, manipulação de material e transição. O intervalo de 

tempo entre a ligação das câmaras e o momento em que o professor formalmente deu 

início à aula foi contabilizado como Início de Aula. A tarefa de Chamada corresponde 

ao período durante o qual, o professor regista as presenças e as ausências dos alunos.  

A tarefa de Manipulação do Material (colocação e recolha) compreende as 

actividades de distribuição, transporte, disposição e recolha do material realizadas na 

aula. São tarefas de Formação de Grupos quando, por condução do professor ou dos 

próprios, os alunos se reúnem em grupos para a realização das tarefas de organização ou 

instrução na aula. As tarefas de Transição são as actividades da turma desenvolvidas 

durante os períodos intermédios entre duas tarefas, que impliquem a deslocação dos 

alunos ou a mudança de tarefa de aprendizagem. 

Os professores da Escola B conseguiram reduzir o tempo de gestão da aula 

apesar de terem aumentado os tempos de transição. Pelo contrário, na Escola A, o 

tempo total de gestão da aula aumentou ligeiramente. O Professor 9 foi o que 

apresentou o maior tempo de transição (23,98%) neste grupo tendo, provavelmente, 

influenciado o resultado do mesmo. 

 O Quadro 97 mostra a repartição do tempo total de gestão pelos dois grupos. 

Como podemos observar os tempos de Gestão aumentaram em todas as escolas excepto 

na Escola B, na qual, diminuíram ligeiramente. Nas escolas do grupo de controlo o 

tempo para a Formação de Grupos aumentou. Os tempos destinados a Manipulação de 

Material diminuíram em todas as escolas. Os tempos de Transição aumentaram em 

todas as escolas. 

Os tempos de Chamada e de Formação de Grupos diminuíram nas escolas do 

grupo experimental. No Professor 21 não foi contabilizado o tempo de Chamada (que 

efectivamente aconteceu) porque este episódio não foi registado em vídeo devido à aula 

se ter desenvolvido em dois espaços distintos. 
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Quadro 97 - Tempo nas Tarefas de Gestão da aula 

 

Escolas 
Professor 

Observado 

Chamada 
Formação de 

Grupos 

Manipulação 

de Material 
Transição 

Total 

Gestão 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 0,00 0,00 2,12 2,73 4,10 2,64 7,98 7,82 14,19 13,20 

2 2,35 0,00 7,43 7,85 4,52 1,69 2,67 9,49 16,98 19,03 

4 3,60 0,00 1,17 2,08 5,43 2,86 9,67 10,01 19,94 14,95 

5 0,00 0,00 4,64 1,93 10,20 0,27 5,39 13,18 20,23 15,39 

Média 1,49 0,00 3,84 3,65 6,06 1,86 6,43 10,12 17,83 15,64 

 

 

Escola 

A 

6 0,00 0,00 5,92 4,03 3,49 9,53 7,86 9,07 17,28 22,62 

7 0,56 0,00 6,33 2,68 3,59 1,17 10,43 20,93 20,91 24,78 

8 0,00 0,00 1,68 4,48 8,69 2,45 11,05 7,45 21,42 14,38 

9 0,00 0,00 4,92 1,62 9,02 4,07 6,48 23,98 20,42 29,68 

10 0,00 0,00 4,88 3,45 1,75 3,92 9,05 13,03 15,68 20,40 

Média 0,11 0,00 4,75 3,25 5,31 4,23 8,97 14,89 19,14 22,37 

Média do Grupo 0,72 0,00 4,34 3,43 5,64 3,18 7,84 12,77 18,56 19,38 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 0,00 0,00 1,32 3,11 1,37 0,46 6,69 24,50 9,38 28,07 

12 0,00 0,00 0,68 3,78 1,50 0,00 2,84 21,09 5,02 24,87 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,00 0,40 24,69 4,33 24,69 

16 0,89 0,00 3,05 4,46 2,84 3,19 1,97 11,55 8,75 19,20 

17 1,51 0,00 1,69 2,86 4,03 3,43 3,11 3,99 10,33 10,28 

Média  0,48 0,00 1,35 2,84 2,73 1,41 3,00 17,16 7,56 21,42 

 

 

Escola 

D 

20 0,00 0,00 2,19 2,55 11,76 10,17 11,74 19,29 25,69 32,01 

21 0,73 0,00 6,49 12,92 2,69 1,38 10,82 2,93 20,74 17,22 

22 0,00 0,00 0,00 3,23 6,56 2,72 2,81 3,75 9,37 9,69 

23 0,00 0,00 2,20 0,24 7,65 15,75 3,93 4,45 13,79 20,44 

Média 0,18 0,00 2,72 4,73 7,16 7,50 7,32 7,60 17,40 19,84 

Média do Grupo 0,34 0,00 1,97 3,70 4,75 4,18 4,97 12,82 12,03 20,70 

 

As outras tarefas da aula incluem todas as situações de aula que não sejam 

classificáveis nos episódios de instrução e gestão, e foram agrupadas em três sub-

categorias:  

a) Aquecimento (períodos de aquecimento desde que o seu conteúdo não envolva 

tarefas relacionadas com as aprendizagens previstas para as aulas);  

b) Disciplina (situações de reacção a comportamentos inapropriados dos alunos, quando 

implicam a paragem da actividade da turma); 

c) Outras Situações (situações de assistência a acidentes ocorridos). 

Os professores do grupo experimental reduziram, substancialmente, o tempo em 

outros episódios: diminuíram os tempos em tarefas de aquecimento, de controlo da 

disciplina, mas aumentou o tempo em outras situações, nomeadamente a assistência a 

acidentes ocorridos na aula. 
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Quadro 98 - Tempo de Outros Episódios no grupo experimental 

 

 

Escolas 

Professor 

Observado 

Outros 

Aquecimento 

Outros 

Disciplina 

Outros 

Outras 

Situações 

Total 

Outros 

Episódios 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 10,94 16,00 2,05 0,00 0,00 23,69 12,99 7,68 

2 31,67 17,90 0,54 3,14 0,00 23,33 31,67 2,29 

4 10,91 7,75 2,93 1,26 10,74 16,81 24,58 7,79 

5 10,11 8,75 0,00 4,51 6,64 22,35 16,76 7,04 

Média 15,91 12,60 1,38 2,23 4,34 21,54 21,50 6,20 

 

 

Escola 

A 

6 15,42 7,10 0,00 0,00 0,00 10,05 15,42 2,95 

7 2,52 0,00 0,00 0,00 2,52 4,83 6,41 1,90 

8 15,16 9,40 0,00 0,00 0,00 12,02 15,16 2,62 

9 21,18 0,00 11,71 1,71 0,00 9,47 32,88 7,76 

10 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 14,29 0,37 

Média 13,71 3,30 2,34 0,34 0,50 7,35 16,83 3,12 

Média do Grupo 14,69 7,43 1,91 1,18 2,21 13,66 18,91 4,49 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

11 4,21 2,37 0,00 0,54 3,93 4,19 8,14 1,28 

12 10,96 0,00 0,00 0,63 0,00 2,36 10,96 1,74 

14 9,01 0,00 0,00 0,00 3,15 2,88 12,16 2,88 

16 10,31 9,36 0,45 0,00 0,00 10,34 10,76 1,79 

17 10,74 8,45 1,15 1,31 0,00 12,37 11,89 2,60 

Média 9,05 4,04 0,32 0,50 1,41 6,43 10,78 2,06 

 

Escola 

D 

20 6,75 4,20 0,00 2,21 9,57 15,25 17,50 8,84 

21 0,00 11,84 0,00 0,00 1,84 20,62 1,84 8,78 

22 5,35 3,35 0,00 0,00 1,15 9,91 6,50 6,54 

23 22,37 1,18 0,00 0,00 9,07 14,50 31,44 13,32 

Média 8,62 5,14 0,00 0,55 5,41 15,07 14,32 9,37 

Média do Grupo 8,85 4,53 0,18 0,52 3,19 10,27 12,35 5,31 

 

 

O tempo total de Outros Episódios diminuiu significativamente em todas as 

escolas. O mesmo se verificou nos tempos destinados às tarefas de Aquecimento. As 

tarefas de Disciplina diminuíram em todas as escolas, excepto na Escola B. Outras 

Situações aumentaram significativamente em todas as escolas. 

 

 

2.2. Gestão dos comportamentos do professor e dos alunos 

 

A actividade dos alunos é registada sob a categoria Congruência. Esta traduz as 

características de participação dos alunos durante a tarefa e a sua coerência face à 

expectativa denunciada na tarefa proposta. O registo é feito através da técnica de registo 

por intervalos de cinco segundos idêntico ao utilizado para assinalar o ALT-PE (Onofre, 

2000; Siedentop, 1992).  
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Cada professor designou quatro alunos com desempenhos diferenciados: o aluno 

e a aluna com melhores desempenhos motores, e o aluno e a aluna com desempenhos 

motores mais fracos. A caracterização da participação dos alunos é realizada a partir da 

observação das características das acções do aluno que estiver em foco no momento em 

que a tarefa se desenvolve. De seguida, apresentamos a comparação das percentagens 

dos comportamentos dos alunos em cada uma das tarefas. Em todas as escolas, os 

alunos estiveram mais tempo Na tarefa do que Fora da Tarefa, durante os momentos de 

transmissão de informação (introdução das actividades e informação final). 

Podemos verificar que na Escola A, os valores Na Tarefa foram superiores aos 

valores verificados na Escola B, excepto nos episódios de Informação Final. 

Na introdução das actividades os tempos foram idênticos no início e no final do 

estudo quanto, ao tempo Na Tarefa e Fora da Tarefa. Na informação final Na Tarefa e 

Fora da Tarefa houve uma ligeira redução em todas as escolas, excepto na Escola A, 

onde se verificou um ligeiro aumento dos comportamentos Fora da Tarefa, e na Escola 

C onde estes foram inexistentes. 

Nas tarefas práticas, a Congruência diz respeito à prestação do aluno 

relativamente à tarefa proposta. Neste campo acrescentámos uma sub-categoria às 

apresentadas por Onofre (2000) podendo assim assumir seis estados:  

- Na Tarefa (NT), quando o aluno se encontra a realizar o que o professor descreveu 

como tarefa; 

- Moderadamente Mais Fácil (MF), se o aluno simplifica a tarefa para a tornar mais 

fácil sem alterar a sua estrutura básica; 

- Moderadamente Mais Difícil (MD), se o aluno altera a tarefa para a tornar mais difícil, 

mais desafiante mantendo a estrutura básica do seu conteúdo; 

- Fora da Tarefa (FT), quando o aluno se envolve numa actividade estruturalmente 

diferente da tarefa estabelecida por razões de dificuldade ou disciplinares; 

- Espera (E), sempre que o aluno, por motivos imperativos da organização da aula, 

aguarda pelo momento de iniciar a realização da tarefa; 

- Deslocamento (D), sempre que o aluno durante o período em que a tarefa decorre 

altera a sua localização no espaço da aula para controlar o material ou para realizar a 

tarefa. Foram ainda considerados como Deslocamento os comportamentos passivos dos 
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alunos que em situação de jogo apenas se deslocavam no terreno sem qualquer tipo de 

intervenção; e  

- Ajuda (A), sempre que o aluno desempenha tarefas de ajuda manual aos colegas, por 

iniciativa própria ou por solicitação do professor.  

 

Quadro 99 - Comportamento dos alunos durante a Introdução das Actividades e Informação Final  

 

 

Escolas 

Professor 

Observado 

Introdução das 

Actividades 

Na Tarefa 

Introdução das 

Actividades 

Fora da Tarefa 

Informação 

Final 

Na Tarefa 

Informação 

Final 

Fora da Tarefa 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 7,01 5,64 0,26 0,31 8,57 9,09 1,56 0,00 

2 4,47 7,23 2,88 2,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 11,26 8,87 5,30 3,94 2,98 3,20 0,00 1,72 

5 2,62 2,56 2,25 1,92 0,37 0,00 3,37 0,00 

Média 6,34 6,07 2,67 2,25 2,98 3,07 1,23 0,43 

 

 

Escola 

A 

6 7,20 11,11 0,51 0,46 2,57 0,00 0,26 0,00 

7 9,54 3,54 0,22 0,51 5,21 9,60 0,00 3,54 

8 5,01 9,67 0,00 0,00 6,78 3,82 0,00 0,76 

9 6,13 5,48 7,28 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 10,10 6,82 0,00 0,00 2,09 1,18 1,05 0,47 

Média 7,60 7,32 1,60 1,42 3,33 2,92 0,26 0,95 

Média do Grupo 7,04 6,77 2,08 1,79 3,17 2,99 0,69 0,72 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 13,82 3,16 0,23 0,21 8,20 2,53 0,00 0,00 

12 4,82 19,57 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 

14 13,42 18,10 1,27 1,59 1,52 0,00 0,00 0,00 

16 15,88 6,56 4,96 4,68 3,97 3,28 0,00 0,00 

17 10,11 6,10 0,27 0,30 5,59 3,35 0,00 0,00 

Média 11,61 10,70 1,35 1,36 4,36 1,83 0,00 0,00 

 

Escola 

D 

20 11,81 14,66 1,84 1,65 2,36 0,00 1,31 0,00 

21 26,12 16,77 0,00 0,00 2,14 0,00 0,00 0,00 

22 6,04 13,26 0,00 0,00 0,45 0,43 0,00 0,00 

23 4,22 2,54 0,30 0,28 2,11 0,85 0,90 0,00 

Média 12,05 11,81 0,53 0,48 1,76 0,32 0,55 0,00 

Média do Grupo 11,80 11,19 0,98 0,97 3,21 1,16 0,24 0,00 

 

O tempo de empenhamento motor é o tempo durante o qual os alunos estão 

realmente a praticar as tarefas propostas (Prática na Tarefa). Para o grupo experimental, 

no início do estudo, o tempo de prática da Escola A foi de 53,57%. Os alunos da Escola 

A estiveram 37,83% Na Tarefa e 5,65% Fora da Tarefa. Na Escola B, o tempo de 

prática foi de 50,42% e os alunos estiveram Na Tarefa 37,41% e Fora da Tarefa 5,77%. 

No final do estudo, a Escola A aumentou o tempo de prática para 70,28%. Os 

alunos desta escola aumentaram o comportamento Na Tarefa 38,11% e diminuíram em 

Fora da Tarefa para 4,48%. Na Escola B o tempo de prática subiu para 62,81%. O 
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comportamento dos alunos Na Tarefa baixou para 25,57% e os comportamentos Fora da 

Tarefa aumentaram para 9,86%. 

Para o grupo de controlo, no início do estudo, o tempo de prática da Escola C foi 

de 66,38%. Os alunos da Escola C estiveram 18,54% Na Tarefa e 5,69% Fora da 

Tarefa. Na Escola D, o tempo de prática foi de 54,99% e os alunos estiveram Na Tarefa 

20,79% e Fora da Tarefa 3,79%. 

No final do estudo, a Escola C aumentou o tempo de prática para 72,15%. Os 

alunos desta escola aumentaram o comportamento Na Tarefa 32,53% e Fora da Tarefa 

para 6,96%. Na Escola D o tempo de prática subiu para 65,09%. O comportamento dos 

alunos Na Tarefa subiu para 26,03% e os comportamentos Fora da Tarefa aumentaram 

para 5,35%. 

Os comportamentos Na Tarefa em Prática aumentaram em todas as escolas 

excepto na Escola B. Os comportamentos Fora da Tarefa aumentaram em todas as 

escolas excepto na Escola A onde se verificou uma diminuição de 5,65% para 4,48%. 

Em todas as escolas se verificaram situações em que os alunos alteraram a tarefa 

para a tornarem mais fácil. As escolas do grupo experimental apresentavam valores 

inferiores. Do início para o final do estudo houve uma tendência para a diminuição 

deste tipo de comportamentos, excepto na Escola B onde se verificou um ligeiro 

aumento. Apenas nos Professores 9 e 22 se verificaram comportamentos 

Moderadamente mais difíceis: 

 “Instructional-task modification seemed to be influenced by the instructional format and the 

 student's skill level, previous experience and interest, and social interactions. For example, 

 because of the instructional format for gymnastics and the arrangement of small groups or 

 teams, students often interacted socially when they were to be practicing gymnastic routines. 

 Students who had previous experience with and instruction in gymnastics performed more 

 difficult tasks, which were not specified by the teacher”. (Jones, 1992, p. 422) 
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Quadro 100 - Comportamento dos alunos durante a Prática Na Tarefa, Moderadamente mais Fácil 

e Moderadamente mais difícil 

 

 

Escolas 

Professor 

Observado 

Prática 

Na Tarefa 

Prática  

Fora da 

Tarefa 

Prática  

Moderadamente 

mais fácil 

Prática  

Moderadamente 

mais difícil 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 48,57 33,23 2,86 6,90 3,90 3,13 0,00 0,00 

2 46,33 31,13 0,32 7,55 0,00 1,57 0,00 0,00 

4 30,79 7,14 10,93 2,22 1,66 1,23 0,00 0,49 

5 23,97 30,77 8,99 22,76 0,37 0,32 0,00 0,00 

Média 37,41 25,57 5,77 9,86 1,48 1,56 0,00 0,12 

 

 

Escola 

A 

6 37,79 38,89 6,17 5,56 3,34 1,85 0,00 0,00 

7 37,31 34,34 2,39 0,51 3,47 0,51 0,00 0,00 

8 34,22 43,51 2,36 6,11 1,18 4,58 0,00 0,00 

9 27,59 47,47 10,73 5,48 1,15 0,00 0,00 1,29 

10 52,26 26,35 6,62 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 37,83 38,11 5,65 4,48 1,83 1,39 0,00 0,26 

Média do Grupo 37,65 32,54 5,71 6,87 1,68 1,46 0,00 0,20 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 23,89 29,54 4,92 8,02 17,56 0,63 0,00 0,00 

12 13,96 39,95 2,03 1,07 12,44 12,33 0,00 0,00 

14 6,33 51,43 2,03 3,17 3,54 0,32 0,00 0,00 

16 24,57 28,34 6,70 9,13 11,41 2,58 0,00 0,00 

17 23,94 13,41 12,77 13,41 3,99 8,54 0,00 0,00 

Média 18,54 32,53 5,69 6,96 9,79 4,88 0,00 0,00 

 

Escola 

D 

20 30,18 22,70 4,46 0,47 6,56 3,78 0,00 0,00 

21 19,06 16,15 0,00 4,66 3,64 1,86 0,00 0,00 

22 12,53 29,78 5,59 6,96 8,28 4,57 0,45 0,00 

23 21,39 35,49 5,12 9,30 6,63 0,00 0,00 0,00 

Média 20,79 26,03 3,79 5,35 5,28 2,55 0,11 0,00 

Média do Grupo 19,54 29,64 4,85 6,24 8,23 3,84 0,05 0,00 

 

Por outro lado, na generalidade, os alunos passaram muito tempo em Espera 

(Quadro 101). Nas escolas do grupo experimental verificou-se um ligeiro aumento. As 

escolas do grupo de controlo reduziram substancialmente os comportamentos dos 

alunos Em Espera. As escolas do grupo de controlo eram aquelas que inicialmente 

apresentavam valores de comportamentos em Espera mais elevados, seguidos da Escola 

B. No final do estudo, os alunos da Escola B foram aqueles que estiveram mais tempo 

de aula em espera 22,89%. 

Ressaltou-nos o aumento no Professor 4, de 7,95% para 46,06%. Sabemos que 

este último apresentou estes resultados devido à necessidade de realizar na aula 

observada uma actividade de escola que condicionou a prática dos alunos. Na Escola A 

verificou-se uma redução dos comportamentos Em Espera, excepto no caso dos alunos 

do Professor 10 que passou de 2,79% para 24,94%. Na Escola C, os Professores 12 e 14 

reduziram bastante o tempo Em Espera, facto que ficou a dever-se ao tipo de actividade 
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realizada (treino de uma coreografia). Na Escola D apenas os Professores 22 e 23 

conseguiram reduzir significativamente o Tempo em Espera dos alunos. 

 

Quadro 101 - Comportamento dos alunos durante a Prática em Espera, em Deslocamento e em 

Ajuda 

 

 

Escolas 

Professor 

Observado 

Prática 

Em espera 

Prática  

Em 

Deslocamento 

Prática  

Em Ajuda 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 7,01 11,91 4,68 5,64 0,00 0,00 

2 19,81 19,18 4,79 4,72 0,00 0,00 

4 7,95 46,06 6,62 4,93 0,00 0,00 

5 15,36 14,42 17,98 15,38 0,00 0,00 

Média 12,53 22,89 8,52 7,66 0,00 0,00 

 

 

Escola 

A 

6 12,85 8,56 9,00 8,10 0,00 0,00 

7 13,02 11,62 6,72 15,66 0,22 0,51 

8 12,68 7,89 12,39 10,69 0,00 0,51 

9 12,64 4,84 3,45 2,90 0,00 0,00 

10 2,79 24,94 5,92 4,00 0,00 0,00 

Média 10,80 11,57 7,50 8,27 0,04 0,20 

Média do Grupo 11,57 16,60 7,95 8,00 0,02 0,11 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

11 14,99 21,94 6,32 5,70 0,00 0,00 

12 57,61 2,41 1,27 1,34 0,00 0,00 

14 55,44 0,00 11,39 14,29 0,00 0,00 

16 12,16 18,50 11,41 10,77 0,00 0,00 

17 26,06 28,05 6,91 7,93 0,00 3,66 

Média 33,25 14,18 7,46 8,01 0,00 0,73 

 

 

Escola 

D 

20 6,30 13,48 4,46 4,02 0,00 0,00 

21 24,41 25,78 4,07 5,90 0,00 0,00 

22 39,82 18,48 11,41 11,09 5,37 0,00 

23 28,01 6,48 11,45 10,70 0,00 0,00 

Média 24,63 16,05 7,85 7,93 1,34 0,00 

Média do Grupo 29,42 15,01 7,63 7,97 0,60 0,41 

 

O tipo de organização das matérias condicionou muito o tempo de 

empenhamento dos alunos nas tarefas. O Professor 5, da Escola B; o Professor 8, da 

Escola A; os Professores 14 e 16, da Escola C; e os Professores 22 e 23, da Escola D 

apresentaram elevados valores de comportamentos em Deslocamento. 

Relativamente ao comportamento em Ajuda, gostaríamos de enfatizar a 

necessidade de criar nos alunos o hábito de entre-ajuda e colaboração na aprendizagem 

das tarefas motoras. Porém, apenas cinco professores utilizaram esta estratégia de 

ensino-aprendizagem nas suas aulas. Contudo, os alunos não devem permanecer 

somente em ajuda aos colegas devendo haver por parte do professor uma atenção 

particular. O facto de os alunos não gostarem da actividade ou terem menos sucesso, o 
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que acontece geralmente na ginástica, pode levá-los a refugiarem-se nas tarefas de 

ajuda. Não será desejável que um aluno passe mais tempo em Ajuda do que em Prática. 

Seguidamente, apresentamos os comportamentos dos alunos visados nas tarefas 

de gestão. Como podemos verificar no Quadro 102,  os comportamentos dos alunos Na 

Tarefa em Formação de Grupos diminuíram em todas as escolas, excepto na Escola B. 

Uma das necessidades colectivas identificadas pelos professores desta escola foi 

exactamente a constituição dos grupos. Durante a formação analisámos os critérios 

possíveis para a formação dos grupos: preferência dos alunos, grupos homogéneos, 

grupos heterogéneos e ainda a alternância entre grupos homogéneos e heterogéneos.  

Concluímos que, efectivamente, o critério de preferência dos alunos, salvo raras 

excepções, não se coaduna com a intencionalidade que o ensino deve perseguir. 

Efectivamente, os professores desta escola tinham por hábito deixar a formação dos 

grupos/equipas à consideração dos alunos. Deixar a formação de grupos à 

responsabilidade dos alunos retira, em parte, a responsabilidade do professor em gerir as 

diferenças e optimizar o potencial de cada aluno. 

Os Professores 14 e 22 não consumiram tempo de aula a formar grupos, na 

medida em que, ou já tinha os grupos pré-definidos, ou adoptaram formas organizativas 

que não exigiram a constituição de grupos/equipas e os alunos apenas se deslocaram 

para o local de realização das tarefas quando foi solicitado. 

 Os comportamentos Fora da Tarefa na Formação de Grupos foram bastante 

reduzidos em todas as escolas. 
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Quadro 102 - Comportamento dos alunos durante a Formação de Grupos e Manipulação do 

Material 

 

 

Escolas 
Professor 

Observado 

Formação de 

Grupos 

Na Tarefa 

Formação de 

Grupos 

Fora da 

Tarefa 

Manipulação 

de Material 

Na Tarefa 

Manipulação 

de Material 

Fora da 

Tarefa 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 2,60 3,45 0,00 0,00 1,30 3,45 3,38 0,00 

2 9,27 10,06 1,60 0,00 2,88 1,26 3,83 0,94 

4 1,32 2,46 0,33 0,00 5,96 0,25 1,66 3,20 

5 1,50 2,24 4,12 0,32 3,75 0,32 8,61 0,00 

Média 3,67 4,55 1,51 0,08 3,47 1,32 4,37 1,03 

 

 

Escola 

A 

6 6,43 4,17 0,51 0,23 2,31 8,10 1,80 2,31 

7 4,56 3,03 2,17 0,00 3,47 1,01 0,43 0,00 

8 2,06 4,83 0,00 0,00 5,31 2,54 5,01 0,00 

9 7,28 1,94 0,38 0,00 9,20 4,52 4,21 0,00 

10 5,23 3,53 0,70 0,00 2,09 3,29 0,00 0,71 

Média 5,11 3,50 0,75 0,05 4,48 3,90 2,29 0,60 

Média do Grupo 4,47 3,97 1,09 0,06 4,03 2,75 3,21 0,79 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 1,41 3,16 0,00 0,00 1,41 0,42 0,00 0,00 

12 0,76 3,75 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 0,00 0,00 0,00 

16 2,98 4,92 0,50 0,00 1,74 3,75 1,49 0,00 

17 2,13 3,35 0,00 0,00 3,19 0,30 1,60 3,66 

Média 1,46 3,04 0,10 0,00 2,48 0,89 0,62 0,73 

 

Escola 

D 

20 1,57 2,36 1,05 0,47 12,34 12,06 1,84 0,00 

21 6,42 15,53 0,21 0,62 2,78 1,86 0,00 0,00 

22 0,00 3,04 0,00 0,43 6,49 2,61 0,45 0,43 

23 2,11 0,28 0,90 0,00 9,64 9,86 1,51 8,45 

Média 2,52 5,30 0,54 0,38 7,81 6,60 0,95 2,22 

Média do Grupo 1,93 4,04 0,29 0,17 4,85 3,43 0,76 1,39 

 

Todas as escolas reduziram os comportamentos Na Tarefa em Manipulação de 

Material. Os comportamentos de Manipulação de Material Fora da Tarefa diminuíram 

nas escolas do grupo experimental mas aumentaram nas escolas do grupo de controlo. 

Os alunos do Professor 20 foram os que estiveram mais tempo envolvidos nas tarefas de 

Manipulação de Material. Em relação aos episódios de Transição Na Tarefa, nas escolas 

A e D, verificou-se uma subida, enquanto que, nas escolas B e C, se verificou uma 

descida (Quadro 103). 
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Quadro 103 - Comportamento dos alunos durante as Transições Na e Fora da Tarefa 

 

Escolas Professor 

Observado 

Transição 

Na Tarefa 

Transição 

Fora da 

Tarefa 

Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola B 

1 4,16 5,02 4,16 0,31 

2 0,64 0,63 3,19 1,89 

4 10,93 8,13 2,32 0,49 

5 1,87 1,60 4,87 0,64 

Média  4,40 3,84 3,63 0,83 

 

 

Escola A 

6 9,00 8,10 0,26 6,25 

7 11,06 25,76 0,22 0,00 

8 10,03 8,65 2,95 2,54 

9 7,28 6,13 2,68 9,35 

10 8,36 5,65 2,79 1,18 

Média 9,15 10,86 1,78 3,86 

Média do Grupo  7,04 7,74 2,60 2,52 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 6,56 5,91 0,70 5,27 

12 3,05 3,22 0,00 0,00 

14 0,51 0,63 0,00 3,17 

16 2,23 2,11 0,00 1,41 

17 2,93 3,35 0,53 0,30 

Média 3,06 3,04 0,25 2,03 

 

Escola 

D 

20 12,60 11,35 1,31 2,13 

21 11,13 16,15 0,00 0,00 

22 2,68 2,61 0,45 0,22 

23 4,22 3,94 1,51 3,10 

Média 7,66 8,51 0,82 1,36 

Média do Grupo 5,10 5,47 0,50 1,73 

 

Em relação aos episódios de Transição Fora da Tarefa, aumentou em todos, 

excepto na Escola B, onde se verificou uma redução significativa (Quadro 103). 

 

 

2.3. Gestão dos episódios de ensino 

 

Por episódio de Instrução, entende-se um momento da aula em que a actividade 

do professor e dos alunos assume por objecto a informação ou a prática de conteúdos da 

matéria de aprendizagem.  

Um episódio de Gestão refere-se a um momento da aula em que a actividade do 

professor e dos alunos assume por objecto a informação ou prática de actividades de 

organização dos alunos, dos espaços e equipamentos, e do tempo de aula.  

Os Outros episódios integram todas as situações que não sejam classificáveis nos 

episódios anteriores. O registo das categorias foi presencial e o número de episódios foi 

contabilizado através da sua frequência. Posteriormente, transformámos os valores em 

percentagens e calculámos as percentagens médias de cada grupo. 
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O Quadro 104  ilustra a repartição entre episódios de Instrução, Gestão e Outros 

Episódios. Como podemos verificar o maior número de episódios foi registado na 

dimensão instrução, seguido da gestão e, por último, outros episódios. 

 

Quadro 104 - Episódios de Instrução, Gestão e Outros 

Escolas 
Professor 

Observado 

Instrução Gestão Outros 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 71,43 47,62 19,64 23,81 8,93 28,57 

2 72,97 43,59 21,62 38,46 5,41 17,95 

4 51,86 70,59 24,07 17,65 24,07 11,76 

5 57,14 40,00 25,00 28,57 17,86 31,43 

Média 63,35 50,45 22,58 27,12 14,07 22,43 

 

 

Escola 

A 

6 58,62 35,30 37,93 52,94 3,45 11,76 

7 46,30 58,98 47,17 33,33 7,55 7,69 

8 53,85 73,81 38,46 21,43 7,69 4,76 

9 50,00 56,76 30,77 29,73 19,23 13,51 

10 77,42 73,58 22,58 24,53 0,00 1,89 

Média 57,24 59,69 35,38 32,39 7,58 7,92 

Média do Grupo 59,95 55,58 29,69 30,05 10,46 14,37 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 73,69 55,17 21,05 36,21 5,26 8,62 

12 72,73 57,45 18,18 36,17 9,09 6,38 

14 68,18 64,52 22,73 29,03 9,09 6,45 

16 56,52 38,89 34,78 44,44 8,70 16,67 

17 60,00 59,46 30,00 24,32 10,00 16,22 

Média 66,22 55,10 25,35 34,03 8,43 10,87 

 

Escola 

D 

20 44,23 38,99 44,23 38,98 11,54 22,03 

21 69,15 55,82 27,66 34,88 3,19 9,30 

22 58,06 64,28 32,26 21,43 9,68 14,29 

23 60,38 50,00 30,19 30,00 9,43 20,00 

Média 57,95 52,27 33,58 31,32 8,46 16,40 

Média do Grupo 62,55 53,84 29,00 32,83 8,44 13,33 

 

Comparando os resultados obtidos do início para o final do estudo, os 

professores da Escola A aumentaram os episódios de instrução e outros episódios e 

reduziram os de gestão. Os professores das Escolas B e C diminuíram os de instrução e 

aumentaram os de gestão e outros episódios. Os professores da Escola D diminuíram os 

episódios de instrução e gestão e aumentaram os outros episódios. 

No Quadro 105 podemos constatar que em todas as escolas, a maior 

percentagem coube a episódios de prática, seguidos dos de introdução das actividades e, 

por fim, os de instrução final. As escolas do grupo experimental foram as que 

apresentaram em média maior percentagem de episódios de prática. Pelo contrário, 

foram as escolas do grupo de controlo que apresentaram em média maior número de 

episódios de introdução das actividades. 
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Quadro 105 - Episódios das Tarefas de Instrução 

 

Escolas 
Professor 

Observado 

Introdução das 

Actividades 
Prática 

Informação 

Final 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 32,50 35,00 62,50 60,00 5,00 5,00 

2 22,22 17,65 77,78 82,35 0,00 0,00 

4 28,57 24,32 67,86 72,97 3,57 2,70 

5 18,75 14,29 68,75 85,71 12,50 0,00 

Média 25,51 22,81 69,22 75,26 5,28 1,92 

 

 

Escola 

A 

6 23,53 16,67 70,59 83,33 5,88 0,00 

7 16,00 13,64 83,33 86,36 4,17 0,00 

8 14,29 19,35 71,43 77,42 14,29 3,23 

9 38,46 33,33 61,54 66,67 0,00 0,00 

10 8,33 25,64 87,50 71,79 4,17 2,56 

Média 20,12 21,73 74,88 77,11 5,70 1,16 

Média do Grupo 22,52 22,21 72,36 76,29 5,51 1,50 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

11 32,14 18,75 64,29 78,13 3,57 3,13 

12 18,75 24,07 75,00 75,93 6,25 0,00 

14 46,67 50,00 46,67 50,00 6,67 0,00 

16 53,85 28,57 38,46 64,29 7,69 7,14 

17 16,67 31,82 75,00 63,64 8,33 4,55 

Média 33,62 30,64 59,88 66,40 6,50 2,96 

 

Escola 

D 

20 52,17 52,17 47,83 47,83 0,00 0,00 

21 43,08 45,83 55,38 54,17 1,54 0,00 

22 16,67 19,44 77,78 77,78 5,56 2,78 

23 25,00 35,00 71,88 60,00 3,13 5,00 

Média 34,23 38,11 63,22 59,94 2,56 1,94 

Média do Grupo 33,89 33,96 61,36 63,53 4,75 2,51 

 

Em todas as escolas constatámos o encerramento das aulas sem um momento de 

informação final. Nalguns casos, ao toque da saída o professor ordenou simplesmente a 

saída dos alunos. Consideramos que estes episódios são deveras importantes, 

nomeadamente, para se fazer um balanço dos objectivos que foram ou não atingidos 

pelos alunos, para esclarecimento de dúvidas, ou para fazer a extensão dos conteúdos 

para a aula seguinte. 

As tarefas de Introdução das Actividades foram classificadas em relação a várias 

características quanto: ao objecto da comunicação; à modalidade de comunicação; à 

clareza da comunicação; à disposição adoptada pelos intervenientes; e ao nível da 

responsabilização utilizada pelo professor (Onofre, 2000). As categorias apresentadas 

nesta parte foram sujeitas a um registo presencial durante o episódio. 

Quanto ao objecto da comunicação, a classificação da natureza da tarefa que foi 

informada pelo professor foi a seguinte: 
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- Conteúdo Cognitivo (OC), se a informação sobre as tarefas a realizar pelo aluno não 

exige actividade física organizada como, por exemplo, actividade de observação e 

feedback aos companheiros; registos no caderno diário, boletins de jogo ou do nível de 

prestação; consulta de grelhas de avaliação formativa; ou contagem da pulsação; 

- Conteúdo Motor (OM), quando a informação diz respeito às tarefas de actividade 

física que os alunos devem realizar. 

A Modalidade de Comunicação traduz a forma como o professor transmite a 

informação e subdivide-se em: 

- Modalidade de Comunicação Verbal (MCV), quando o professor utiliza a linguagem 

oral para transmitir a informação aos alunos; 

- Demonstração (MCD), se o professor recorre à linguagem gestual, desde que o gesto 

corresponda a uma ilustração integral do que se pretende que os alunos realizem; 

- Outros Meios de Visualização (MCO) foram utilizados. 

Sabemos que se aprende melhor através de uma boa demonstração, porém, a 

maior parte da informação é transmitida aos alunos de forma verbal. Foram os 

professores das escolas do grupo de controlo que mais recorreram à demonstração como 

forma de transmitir a informação.  

Nas Escolas B e D os professores utilizaram o caderno diário regularmente para 

registo dos sumários e outras informações consideradas relevantes embora nem todos os 

alunos trouxessem o caderno para a aula.  
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Quadro 106 - Objecto e modalidade da comunicação nos episódios de Introdução das Actividades 

 

 

Escolas 

Professor 

Observado 

Objecto da 

Comunicação 

Cognitiva 

Objecto da 

Comunicação 

Motora 

Comunicação 

Verbal 
Demonstração 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 30,77 57,14 69,23 42,86 92,31 100,00 7,69 0,00 

2 0,00 0,00 100,00 100,00 66,67 100,00 33,33 0,00 

4 12,50 11,11 87,50 88,89 87,50 77,78 12,50 22,22 

5 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Média 10,82 17,06 89,18 82,94 86,62 94,44 13,38 5,55 

 

 

Escola 

A 

6 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

7 0,00 33,33 100,00 66,67 100,00 100,00 25,00 0,00 

8 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 83,33 0,00 16,67 

9 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 71,43 0,00 28,57 

10 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 80,00 0,00 20,00 

Média 0,00 6,67 100,00 93,33 100,00 86,95 5,00 13,05 

Média do Grupo 4,81 11,29 95,19 88,71 94,05 90,28 8,72 9,72 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 0,00 0,00 100,00 100,00 66,67 100,00 33,33 0,00 

12 0,00 0,00 100,00 100,00 33,33 7,69 66,67 92,31 

14 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 40,00 0,00 60,00 

16 14,29 0,00 85,71 100,00 71,43 100,00 28,57 0,00 

17 0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 57,14 50,00 42,86 

Média 2,86 0,00 97,14 100,00 64,29 60,97 35,71 39,03 

 

 

Escola 

D 

20 0,00 8,33 100,00 91,67 75,00 75,00 25,00 25,00 

21 3,57 0,00 96,43 100,00 14,29 63,64 85,71 36,36 

22 33,33 14,29 66,67 85,71 100,00 71,43 0,00 28,57 

23 0,00 0,00 100,00 100,00 62,50 100,00 37,50 0,00 

Média 9,22 5,65 90,77 94,34 62,95 77,52 37,05 22,48 

Média de Grupo 5,69 2,51 94,31 97,49 63,69 68,32 36,31 31,68 

 

Quanto à clareza da comunicação, analisámos o nível de detalhe com que o 

professor caracteriza a actividade a realizar. Esta pode ser classificada em: 

- Implícita (CLI), quando o professor refere o contexto em que a actividade se vai 

realizar (as suas condições de prática ou de realização), nomeando apenas a tarefa; 

- Parcialmente Explícita (CLP), quando para além das condições de prática, o professor 

descreve a tarefa a realizar; 

- Explícita (CLE), se para além dos dois aspectos anteriores, o professor faz referência 

aos critérios de êxito, ou seja, ao padrão de execução esperado para a realização da 

tarefa com sucesso. 

Para todas as escolas, a maioria da informação transmitida no início do estudo 

foi Parcialmente Explícita, enquanto que, no final do estudo, foi predominantemente 

Implícita na Escola D. As Escolas D e A foram as que apresentaram valores superiores 

para a informação Explícita.  
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Quadro 107 - Clareza da comunicação nos episódios de Introdução das Actividades 

 

Escolas 
Professor 

Observado 

Implícita 
Parcialmente 

explicita 
Explícita 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola B 

1 61,54 71,43 38,46 28,57 0,00 0,00 

2 16,67 0,00 83,33 100,00 0,00 0,00 

4 25,00 11,11 62,50 88,89 12,50 0,00 

5 33,33 100,00 66,67 0,00 0,00 0,00 

Média 34,13 45,63 62,74 54,36 3,12 0,00 

 

 

Escola A 

6 25,00 0,00  75,00 100,00 0,00 0,00 

7 0,00 66,67 75,00 0,00 25,00 33,33 

8 0,00 0,00 100,00 50,00 0,00 50,00 

9 60,00 28,57 40,00 57,14 0,00 14,29 

10 0,00 30,00 50,00 60,00 50,00 10,00 

Média 17,00 25,05 68,00 53,43 15,00 21,53 

Média do Grupo 24,61 34,20 65,66 53,84 9,72 11,96 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola C 

11 44,44 83,33 33,33 16,67 22,22 0,00 

12 33,33 7,69 66,67 0,00 0,00 92,31 

14 14,29 20,00 85,71 20,00 0,00 60,00 

16 28,57 25,00 71,43 75,00 0,00 0,00 

17 50,00 14,29 50,00 85,71 0,00 0,00 

Média 34,13 30,06 61,43 39,48 4,44 30,46 

 

Escola D 

20 25,00 33,33 16,67 41,67 58,33 0,00 

21 3,57 63,64 32,14 18,18 64,29 25,00 

22 33,33 85,71 66,67 14,29 0,00 0,00 

23 62,50 100,00 37,50 0,00 0,00 0,00 

Média  31,10 70,67 38,24 18,53 30,65 6,25 

Média do Grupo 32,78 48,11 51,12 30,17 16,09 19,70 

 

A Disposição refere-se à posição que é adoptada pelo conjunto do professor e 

dos alunos durante o período de informação e pode assumir duas formas: 

- Limitativa (DL) da atenção dos alunos, se a posição da maioria dos alunos não lhes 

permite observar integralmente o professor; 

- Favorável (FL) à atenção dos alunos, se a disposição dos alunos permite que a maioria 

observe integralmente o professor. 

 A Responsabilização refere-se à forma como o professor consegue obter dos 

alunos uma participação compatível com as exigências da tarefa através da utilização ou 

não do questionamento: 

- Com Questionamento (RC), quando o professor, em qualquer momento da tarefa, faz 

perguntas aos alunos sobre o conteúdo da mesma; 

- Sem Questionamento (RS), se a tarefa é apresentada sem a utilização de perguntas de 

qualquer tipo. 

Em qualquer das escolas a maioria dos alunos apresentava uma Disposição 

Favorável à atenção. Porém, do início para o final do estudo, os valores diminuíram nas 
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Escolas A e D tendo aumentado a Disposição Limitativa da atenção. A maioria dos 

professores não recorreu ao Questionamento. Foi nas Escolas A, C e D que se 

verificaram valores mais elevados de Questionamento. 

 

Quadro 108 - Disposição e responsabilização dos alunos nos episódios de Introdução das 

Actividades 

Escolas 
Professor 

Observado 

Disposição 

Limitativa 

Disposição 

Favorável 

Sem 

Responsabilização 

Com 

Responsabilização 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 7,69 14,29 92,31 85,71 100,00 71,43 0,00 28,57 

2 83,33 0,00 16,67 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

4 25,00 0,00 75,00 88,89 75,00 11,11 25,00 77,78 

5 66,67 0,00 33,33 100,00 100,00 50,00 0,00 50,00 

Média 45,67 3,57 54,33 93,65 93,75 58,13 6,25 39,09 

 

 

Escola 

A 

6 0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 0,00 50,00 100,00 

7 25,00 66,67 75,00 33,33 50,00 66,67 50,00 33,33 

8 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 50,00 

9 0,00 42,86 100,00 57,14 100,00 71,43 0,00 28,57 

10 0,00 60,00 100,00 40,00 100,00 90,00 0,00 10,00 

Média 5,00 33,91 95,00 66,09 60,00 55,62 40,00 44,38 

Média do Grupo 23,08 20,42 76,92 78,34 75,00 56,74 25,00 42,03 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 0,00 16,67 100,00 83,33 66,67 100,00 33,33 0,00 

12 0,00 0,00 100,00 100,00 66,67 61,54 33,33 38,46 

14 0,00 0,00 100,00 100,00 14,29 50,00 85,71 50,00 

16 0,00 0,00 100,00 100,00 71,43 75,00 28,57 25,00 

17 0,00 0,00 100,00 100,00 50,00 85,71 50,00 14,29 

Média 0,00 3,33 100,00 96,67 53,81 74,45 46,19 25,55 

 

Escola 

D 

20 0,00 16,67 100,00 83,33 83,33 100,00 16,67 0,00 

21 0,00 0,00 100,00 100,00 71,43 63,64 28,57 36,36 

22 66,67 71,43 33,33 14,29 66,67 57,14 33,33 42,86 

23 0,00 0,00 100,00 100,00 87,50 100,00 12,50 0,00 

Média 16,67 22,02 83,33 74,40 77,23 80,19 22,77 19,80 

Média do Grupo 7,41 11,64 92,59 86,77 64,22 77,00 35,78 23,00 

  

Os episódios de Informação Final, tal como os de Introdução de Actividades, 

admitem as dimensões: Clareza da Comunicação e Responsabilização e são 

categorizadas de forma idêntica. 

No grupo experimental, a informação nos episódios de informação final era 

maioritariamente explícita no início do estudo. No final do ano lectivo, a informação 

parcialmente explícita apresentou um valor maior. 

No grupo de controlo, no início e no final do estudo foi a informação implícita 

que predominou, respectivamente, 44,44% e 33,33%.  

Em ambos os grupos, os episódios de informação final sem responsabilização 

foram mais frequentes. No final do estudo não se identificaram episódios com 

responsabilização em nenhuma escola. 
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Quadro 109 - Clareza da comunicação e responsabilização dos alunos nos episódios de Informação 

Final 

 

Escolas Professor 

Observado 

Implícita 
Parcialmente 

Explícita 
Explícita 

Sem 

Responsabilização 

Com 

Responsabilização 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola B 

1 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

5 50,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 12,50 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 

 

 

Escola A 

6 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 20,00 20,00 20,00 25,00 0,00 

Média do Grupo 16,67 22,22 22,22 33,33 55,56 22,22 22,22 22,22 22,22 0,00 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola C 

11 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

12 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

17 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

Média 40,00 20,00 20,00 20,00 60,00 20,00 40,00 40,00 20,00 0,00 

 

Escola D 

20 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 50,00 50,00 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média do Grupo 44,44 33,33 22,22 11,11 33,33 22,22 22,22 22,22 11,11 0,00 

 

Os episódios de prática foram analisadas quanto: ao seu tipo, ao contexto 

organizativo em que decorrem, ao sistema de responsabilização utilizado pelo professor. 

 O Tipo de Tarefa define as características da actividade em que o aluno 

observado se encontra envolvido: 

- Tarefa Cognitiva (TC) ou Tarefa Motora (TM) tal como nas categorias similares da 

tarefa de Introdução das Actividades. 

 O Contexto Organizativo da tarefa traduz o tipo de organização adoptado para a 

sua realização pelo conjunto dos alunos da turma. Para analisar esta categoria 

considerámos cinco categorias (Onofre, 2000): 

- Massiva Simultânea (CMS), quanto todos os alunos da turma estão a realizar 

individualmente a mesma tarefa ao mesmo tempo; 

- Massiva Alternada (CMA), quando a mesma tarefa é desempenhada de igual forma 

por todos os alunos, individualmente, mas em momentos sequênciais;  
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- Grupos/Tarefa (CG/CT), se os alunos estão divididos por agrupamentos para realizar 

tarefas relativas à mesma actividade; 

- Áreas (CA), se a turma está dividida em grupos para realizar tarefas de actividades 

físicas diferentes; 

- Jogo (CJ), quando a turma é envolvida no desempenho de tarefas que correspondem à 

expressão formal dos conteúdos que estão a ser leccionados. 

 As tarefas foram maioritariamente motoras em todas as escolas. No grupo 

experimental, a Escola B apresentou uma percentagem média de Tarefas Cognitivas 

mais elevada e a Escola A destacou-se nas Tarefas Motoras. 

 No grupo de controlo, a Escola C foi a que apresentou uma percentagem média 

de Tarefas Cognitivas mais baixa e a mais alta foi apresentada pela Escola D. 

 

Quadro 110 - Tipo de tarefa nos episódios de prática 

Escolas 
Professor 

Observado 

Tarefa 

Cognitiva 
Tarefa Motora 

Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 8,00 33,33 92,00 66,67 

2 0,00 0,00 100,00 100,00 

4 0,00 0,00 100,00 100,00 

5 0,00 0,00 100,00 100,00 

Média 2,00 8,33 98,00 91,67 

 

 

Escola 

A 

6 0,00 0,00 100,00 100,00 

7 0,00 5,26 100,00 94,74 

8 0,00 25,00 100,00 75,00 

9 0,00 0,00 100,00 100,00 

10 4,76 3,57 95,24 96,43 

Média 0,952 6,77 99,05 93,23 

Média do Grupo 1,42 7,46 98,58 92,54 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

11 0,00 4,00 100,00 96,00 

12 0,00 0,00 100,00 100,00 

14 0,00 0,00 100,00 100,00 

16 0,00 0,00 100,00 100,00 

17 0,00 0,00 100,00 100,00 

Média 0,00 0,80 100,00 99,20 

 

Escola 

D 

20 0,00 0,00 100,00 100,00 

21 0,00 0,00 100,00 100,00 

22 28,57 10,71 71,43 89,29 

23 0,00 0,00 100,00 100,00 

Média 7,14 2,68 92,86 97,32 

Média do Grupo 3,17 1,63 96,82 98,36 

 

 Na Escola A, as aulas foram organizadas predominantemente por Áreas. Na 

Escola B existiam formas distintas de organização, em destaque: o trabalho por Áreas e 

o Massivo Alternado.  
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 Nas Escolas C e D destacaram-se o trabalho por Grupos/Tarefas e o Massivo 

Alternado, verificando-se na Escola C, no final do ano lectivo, um acréscimo 

significativo do Massivo Simultâneo. Nesta escola nenhum professor trabalhou por 

Áreas. 

 
Quadro 111 - Contexto organizativo dos episódios de prática 

 

Escolas 
Professor 

Observado 

Massiva 

Simultânea 

Massiva 

Alternada 
Grupos/Tarefa Áreas Jogo 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 36,00 33,33 24,00 0,00 0,00 0,00 40,00 66,67 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81 0,00 0,00 100,00 76,19 0,00 

4 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 11,11 0,00 0,00 

5 0,00 0,00 9,09 0,00 90,91 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Média 9,00 8,33 8,27 25,00 28,68 0,00 35,00 69,44 19,05 0,00 

 

 

Escola 

A 

6 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,67 100,00 0,00 0,00 

7 15,00 26,32 35,00 0,00 20,00 0,00 30,00 73,68 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 100,00 7,14 0,00 17,86 

Média 4,67 5,26 8,60 15,00 4,00 0,00 84,33 76,16 0,00 3,57 

Média do Grupo 6,59  6,63 8,45 19,44 14,97 0,00 62,41 73,18 8,46 1,98 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

11 0,00 0,00 83,33 12,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 88,00 

12 25,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 80,00 33,33 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

17 0,00 0,00 0,00 0,00  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 5,00 40,00 67,67 9,07 33,81 20,78 0,00 0,00 8,33 23,34 

 

Escola 

D 

20 9,09 9,09 63,64 0,00 27,27 54,55 0,00 36,36 0,00 0,00 

21 0,00 0,00 100,00 69,23 0,00 30,77 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 7,14 3,57 0,00 0,00 92,86 0,00 0,00 96,43 0,00 0,00 

23 0,00 0,00 52,17 25,00 47,83 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Média 4,06 3,16 53,95 23,56 35,70 44,06 0,00 26,56 0,00 0,00 

Média do Grupo 4,58 23,63 61,57 15,51 41,99 40,08 0,00 33,20 0,00 0,00 

 

 A categoria Responsabilização, tal como na tarefa de Introdução das 

Actividades, diz respeito à forma utilizada pelo professor para obter dos alunos uma 

participação compatível com as exigências daquela. Pode assumir cinco sub-categorias: 

- Ausência de Supervisão (RSS), quando o professor se envolve em outras tarefas 

estranhas à aula, ou não relacionadas directamente com a actividade da turma e não 

observa sequer a actividade da turma; 

- Observação (RO), quando o professor controla a actividade dos alunos visualmente 

sem qualquer tipo de interacção verbal ou não verbal; 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

306 

 

- Feedback (RFB), se o professor controla visualmente a actividade dos alunos e 

interage frequentemente com eles acerca das prestações relacionadas com os objectivos 

da tarefa proposta; 

- Avaliação (RAV), quando o professor realiza ou solicita aos alunos o registo de 

informação sobre o nível da sua prestação com uma finalidade formativa ou sumativa; 

- Coacção (RCO), sempre que o professor à prestação dos alunos associar situações de 

insucesso a sanções a aplicar. 

 No Quadro 112 verificamos que no grupo experimental, quer no início, quer no 

final do estudo, os comportamentos de Feedback foram maioritários, respectivamente, 

68,19% e 74,30%, seguidos da observação. O mesmo se verificou no grupo de controlo 

em relação ao Feedback seguindo-se a Coacção e a Ausência de Supervisão. 

 
Quadro 112 - Responsabilização dos episódios de prática 

 

Escolas Professor 

Observado 

Responsabilização 

Observação Feedback Avaliação Coacção 
Sem 

Supervisão 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 12,00 33,33 68,00 58,33 0,00 0,00 8,00 0,00 12,00 8,33 

2 28,57 21,43 61,90 71,43 0,00 0,00 4,76 0,00 4,76 7,14 

4 15,79 33,33 73,68 70,37 0,00 0,00 10,53 7,41 0,00 11,11 

5 9,09 8,33 72,73 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 8,33 

Média 16,36 24,10 69,08 70,86 0,00 0,00 5,82 1,85 8,73 8,73 

 

 

Escola 

A 

6 0,00 0,00 75,00 100,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 

7 10,00 26,32 80,00 57,89 0,00 10,53 10,00 0,00 0,00 5,26 

8 0,00 0,00  80,00 91,67 0,00 0,00 20,00 4,17 0,00 4,17 

9 0,00 0,00 50,00 71,43 50,00 0,00 0,00 28,57 0,00 0,00 

10 14,29 10,71 52,38 64,29 0,00 0,00 0,00 7,24 33,33 17,86 

Média 4,86 7,41 67,48 77,06 10,00 2,11 11,00 8,00 6,67 5,46 

Média do Grupo 9,97 14,83 68,19 74,30 5,55 1,17 8,70 5,26 7,58 6,91 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 0,00 4,00 77,78 68,00 0,00 0,00 5,56 4,00 16,67 24,00 

12 0,00 4,88 58,33 95,12 8,33 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 

14 0,00 20,00 100,00 70,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 0,00 0,00 80,00 77,78 0,00 0,00 20,00 11,11 0,00 11,11 

17 0,00 0,00 66,67 71,43 0,00 0,00 33,33 28,57 0,00 0,00 

Média 0,00 5,77 76,56 76,47 1,19 2,00 18,44 8,74 3,33 7,02 

 

 

Escola 

D 

20 0,00 0,00 100,00 90,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,09 

21 16,67 0,00 80,56 92,31 0,00 0,00 0,00 7,69 2,78 0,00 

22 0,00 7,14 85,71 60,71 0,00 7,14 0,00 0,00 7,14 25,00 

23 0,00 0,00 65,22 100,00 13,04 0,00 8,70 0,00 13,04 0,00 

Média 4,17 1,78 82,87 85,98 3,26 1,78 2,17 1,92 5,74 8,52 

Média do Grupo 1,85 4,00 79,36 80,69 2,37 1,90 11,21 5,71 4,40 7,69 
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 No grupo experimental, as transições representaram mais de cinquenta por cento 

dos episódios de gestão (Quadro 113). No grupo de controlo, os episódios de transição 

também foram maioritários. 

 

Quadro 113 - Episódios de Tarefas de gestão 

 

Escolas 
Professor 

Observado 

Gestão/ 

Organização 

Formação de 

Grupos 

Manipulação 

de Material 
Transição 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 19,64 23,81 18,18 30,00 9,09 20,00 72,73 50,00 

2 21,62 38,46 25,00 26,67 50,00 20,00 25,00 53,33 

4 24,07 17,65 23,08 11,11 15,38 11,11 61,54 77,78 

5 25,00 28,57 28,57 20,00 28,57 10,00 42,86 70,00 

Média 22,58 27,12 23,71 21,94 25,76 15,28 50,53 62,78 

 

 

Escola 

A 

6 37,93 52,94 36,36 22,22 9,09 22,22 54,55 55,56 

7 47,17 33,33 16,00 30,77 4,00 7,69 80,00 61,54 

8 38,46 21,43 20,00 11,11 20,00 44,44 60,00 44,44 

9 30,77 29,73 25,00 9,09 25,00 18,18 50,00 72,73 

10 22,58 24,53 42,86 7,69 14,29 23,08 42,86 69,23 

Média 35,38 32,39 28,04 16,17 14,48 23,12 57,48 60,70 

Média do Grupo 29,69 30,05 26,12 18,74 19,49 19,63 54,39 61,62 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

Escola 

C 

11 21,05 36,21 25,00 14,29 25,00 4,76 50,00 80,95 

12 18,18 36,17 25,00 2,94 25,00 0,00 50,00 97,06 

14 22,73 29,03 0,00 0,00 80,00 0,00 20,00 100,00 

16 34,78 44,44 25,00 25,00 37,50 25,00 37,50 50,00 

17 30,00 24,32 16,67 22,22 16,67 11,11 66,67 66,67 

Média 25,35 34,03 18,33 12,89 36,83 8,17 44,83 78,94 

 

Escola 

D 

20 44,23 38,98 26,32 13,04 34,78 26,09 56,52 60,87 

21 27,66 34,88 8,70 46,67 11,54 13,33 69,23 40,00 

22 32,26 21,43 0,00 33,33 20,00 16,67 80,00 50,00 

23 30,19 30,00 25,00 8,33 31,25 41,67 43,75 50,00 

Média 33,58 31,32 15,00 25,34 24,39 24,44 62,37 50,22 

Média do Grupo 29,01 32,83 16,85 18,42 31,30 15,40 52,63 66,17 

 

 No que respeita às características dos episódios de formação de grupos e 

manipulação de material (Quadro 114), verificámos que o protagonismo do professor 

aumentou (de 32,41% para 55,55%), e o protagonismo do aluno na constituição dos 

grupos diminuiu no grupo experimental, principalmente na Escola B (de 58,33% para 

18,75%). Este tema foi considerado como necessidade colectiva de formação prioritária 

ao nível da intervenção pedagógica. A mesma tendência parece existir na manipulação 

do material: um aumento do protagonismo do professor e uma redução do protagonismo 

do aluno. 
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Quadro 114 - Características da Formação de Grupos e de Manipulação do Material 

 

 

Escolas 

Professor 

Observado 

Formação de Grupos Manipulação do Material 

Protagonismo 

do Professor 

Protagonismo 

do Aluno 

Protagonismo 

do Professor 

Protagonismo 

do Aluno 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

 

 

Escola 

B 

1 50,00 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

2 0,00 75,00 100,00 25,00 50,00 66,67 50,00 33,33 

4 66,67 100,00 33,33 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 

5 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Média 41,67 81,25 58,33 18,75 37,50 41,67 62,50 58,33 

 

 

Escola 

A 

6 25,00 50,00 75,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

7 0,00 25,00 100,00 75,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

8 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 50,00 100,00 50,00 

9 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

10 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 33,33 100,00 0,00 

Média 25,00 35,00 75,00 65,00 0,00 16,67 100,00 70,00 

Média do Grupo 32,41 55,55 67,59 44,44 16,67 27,78 83,33 64,81 
 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

 

 

 

Escola 

C 

11 50,00 33,33 50,00 66,67 50,00 100,00 50,00 0,00 

12 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 

14 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 75,00 0,00 

16 50,00 75,00 50,00 25,00 66,67 25,00 33,33 75,00 

17 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Média 20,00 41,67 60,00 38,33 28,33 25,00 71,67 35,00 

 

Escola 

D 

20 50,00 66,67 50,00 33,33 25,00 33,33 75,00 66,67 

21 80,00 42,86 20,00 57,14 66,67 50,00 33,33 50,00 

22 0,00 75,00 0,00 25,00 0,00 50,00 100,00 50,00 

23 75,00 100,00 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

Média 51,25 71,13 23,75 28,87 22,92 33,33 77,08 66,67 

Média do Grupo 33,89 54,76 43,89 34,13 25,93 28,70 74,07 49,07 

 

  

 O grupo de controlo seguiu a mesma tendência do grupo experimental. A 

intencionalidade do ensino determina que sejam os professores a fazerem os grupos de 

trabalho com fins educativos. 

 

 

3. Gestão do sistema social dos alunos 

 

 Para a apreciação do sistema social da turma, após a observação de cada uma das 

aulas filmadas, procedemos ao preenchimento de uma escala de Lickert com quatro 

níveis: “Nunca” (1); “Algumas vezes” (2); “Muitas vezes” (3); “Sempre” (4); e o “Não 

se justifica” (0) como missing value, sempre que a situação não ocorre. Os resultados da 

observação dedutiva sobre a participação dos professores no subsistema de clima e 

disciplina serão apresentados de seguida. 
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 Importa ainda salientar que para a estatística descritiva, devido ao reduzido 

número de professores, considerámos preferível apresentar as características do sistema 

social dos alunos apresentando o número de professores em vez de percentagens. Para 

uma maior facilidade de leitura e interpretação dos resultados, transformámos as quatro 

hipóteses de resposta em duas: “Nunca” e “Algumas Vezes” em “Nunca ou Algumas 

vezes”; e “Muitas vezes” e “Sempre” em “Muitas vezes ou Sempre”. 

 No Quadro 115 referente à dimensão clima pudemos verificar que no grupo 

experimental: 

- na Escola A, aumentou o número de professores que: “Na apresentação e avaliação 

das actividades solicita a opinião dos alunos sobre a aula”; “Realça o esforço de 

aprendizagem dos alunos”; “Durante a aula, interage com os alunos sobre assuntos 

pessoais”; e diminuiu o número de professores que: “Durante a prática de 

aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade”; “Intervém 

individualmente com os alunos acerca da sua participação na aula”; “Quando intervém 

com os alunos acerca da sua participação na aula, revela expectativas positivas”; e 

“Utiliza formas de comunicação não-verbal para manter um clima positivo”.  

- na Escola B, aumentou o número de professores que: “Utiliza o discurso substantivo 

(descritivo) quando interage com os alunos”; e “Utiliza formas de comunicação não-

verbal para manter um clima positivo”; e diminuiu o número de professores que: “Na 

apresentação e avaliação das actividades solicita a opinião dos alunos sobre a aula”; 

“Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade”; 

“Durante a prática de aprendizagem, acompanha os alunos com maior dificuldade”; e 

“Quando intervem com os alunos acerca da sua participação na aula, revela expectativas 

positivas”. 

 No grupo de controlo: 

- na Escola C, diminuiu o número de professores que: “Na apresentação e avaliação das 

actividades solicita a opinião dos alunos sobre a aula”; “Durante a prática de 

aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade”; “Durante a prática de 

aprendizagem, acompanha os alunos com maior dificuldade”; “Realça o esforço de 

aprendizagem dos alunos”; “Quando intervem com os alunos acerca da sua participação 

na aula, revela expectativas positivas”; e “Durante a aula, expressa sentimentos 

positivos acerca de conteúdos de aprendizagem”. 
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- na Escola D, aumentou o número de professores que: “Durante a prática de 

aprendizagem, acompanha as tarefas de maior complexidade”; e “Durante a prática de 

aprendizagem, acompanha os alunos com maior dificuldade” e diminuiu o número de 

professores que: “Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas”; “Interage com os 

alunos a propósito de sentimentos que estes revelam sobre a aula”; e “Intervém 

individualmente com os alunos acerca da sua participação na aula”. 

 Nas Escolas A, B e C, no que respeita ao clima verificou-se, essencialmente, 

uma redução no acompanhamento das actividades de maior complexidade e dos alunos 

com maiores dificuldades, o que espelha um sentimento de missão cumprida, associado 

a uma melhoria na autonomia e da responsabilização dos alunos pelos resultados das 

suas aprendizagens.  

 Pelo contrário, na Escola D, estes comportamentos do professor aumentaram no 

final do ano lectivo, o que pode revelar ainda um forte incentivo e investimento, da 

parte dos professores, para que os alunos superem ainda algumas dificuldades e 

alcancem o sucesso. 
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Quadro 115 - Características do subsistema clima relacional nos dois grupos 

 

Clima 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Na apresentação das actividades de 

aprendizagem, refere a sua utilidade para os 

alunos 

Inicial 5 0 4 0 5 0 4 0 

Final 5 0 4 0 5 0 4 0 

Na apresentação e avaliação das actividades 

solicita a opinião dos alunos sobre a aula 
Inicial 5 0 3 1 4 1 4 0 

Final 4 1 4 0 5 0 4 0 

Durante a prática de aprendizagem, 

acompanha as tarefas de maior 

complexidade 

Inicial 0 5 1 2 2 3 4 0 

Final 5 0 4 0 4 1 3 1 

Durante a prática de aprendizagem, 

acompanha os alunos com maior dificuldade 
Inicial 5 0 3 1 4 1 4 0 

Final 5 0 4 0 5 0 3 1 

Realça o esforço de aprendizagem dos 

alunos 
Inicial 5 0 4 0 3 2 4 0 

Final 4 1 4 0 5 0 4 0 

Solicita os alunos a apreciarem os seus 

sucessos de aprendizagem 
Inicial 5 0 4 0 5 0 4 0 

Final 5 0 4 0 5 0 4 0 

Solicita apreciações positivas dos alunos 

entre si 
Inicial 5 0 4 0 5 0 4 0 

Final 5 0 4 0 5 0 4 0 

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos 

colegas 
Inicial 5 0 4 0 4 1 3 1 

Final 5 0 4 0 4 1 4 0 

Interage com os alunos a propósito de 

sentimentos que estes revelam sobre a aula 
Inicial 5 0 4 0 5 0 3 1 

Final 5 0 4 0 5 0 4 0 

Ajuda os alunos quando estes o solicitam Inicial 0 0 1 0 3 2 1 0 

Final 2 0 0 0 1 4 0 0 

Intervém individualmente com os alunos 

acerca da sua participação na aula 
Inicial 3 2 3 1 5 0 2 2 

Final 5 0 3 1 5 0 3 1 

Quando intervém com os alunos acerca da 

sua participação na aula, revela expectativas 

positivas 

Inicial 4 1 2 1 2 3 3 0 

Final 5 0 4 0 4 1 3 1 

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome Inicial 0 5 0 4 4 1 2 2 

Final 0 5 0 4 4 1 2 2 

Reage da mesma forma a comportamentos 

inapropriados semelhantes 
Inicial 4 0 4 0 1 1 4 0 

Final 5 0 4 0 1 1 3 1 

Durante a aula, interage com os alunos 

sobre assuntos pessoais 
Inicial 5 0 4 0 5 0 4 0 

Final 4 1 4 0 5 0 4 0 

Durante a aula, expressa sentimentos 

positivos acerca de conteúdos de 

aprendizagem 

Inicial 5 0 4 0 4 1 4 0 

Final 5 0 4 0 5 0 4 0 

Utiliza o discurso substantivo (descritivo) 

quando interage com os alunos 
Inicial 1 4 1 3 0 5 0 4 

Final 1 4 0 4 0 5 0 4 

Durante a aula, interage com a maioria dos 

alunos da turma 
Inicial 2 3 0 4 0 5 0 4 

Final 2 3 0 4 0 5 0 4 

Utiliza formas de comunicação não-verbal 

para manter um clima positivo 
Inicial 3 2 4 0 3 1 5 0 

Final 5 0 3 1 5 0 3 1 
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 No quadro referente à dimensão disciplina podemos verificar que no grupo 

experimental: 

- na Escola A, aumentou o número de professores que: “Reage aos comportamentos 

inapropriados mantendo o ambiente positivo na aula”; e diminuiu o número de 

professores que: “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 evocação (verbais e escritas) de conduta na aula”; “Utiliza formas de 

comunicação não-verbal para controlar a conduta dos alunos”; “Reage aos 

comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta da aula que foram 

desrespeitadas”; “Realça os comportamentos apropriados dos alunos”; “Solicita os 

alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados que assumiram e as razões dos 

mesmos”; “Ameaça os alunos que revelam comportamentos inapropriados”; e 

“Promove castigos que utilizam características das actividades físicas como factores de 

punição”. 

- na Escola B, aumentou o número de professores que: “Quando explicita as regras de 

conduta na aula, solicita e comenta a opinião dos alunos sobre as mesmas”; “Utiliza 

formas de comunicação não-verbal para controlar a conduta dos alunos”; “Reage aos 

comportamentos inapropriados referindo as regras de conduta da aula que foram 

desrespeitadas”; “Controla a participação na aula dos alunos com comportamentos 

inapropriados”; “Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos inapropriados que 

assumiram e as razões dos mesmos”; e “Quando reage aos comportamentos 

inapropriados explicita o seu prejuízo para a actividade da aula”. Por outro lado, 

diminuiu o número de professores que “Reage aos comportamentos inapropriados 

mantendo o ambiente positivo na aula”. 
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Quadro 116 - Características do subsistema disciplina nos dois grupos 

 

Disciplina 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Explicita as regras de conduta na aula Inicial 2 3 3 1 2 3 3 1 

Final 4 1 3 1 4 1 3 1 

Quando explicita as regras de conduta na 

aula, solicita e comenta a opinião dos 

alunos sobre as mesmas 

Inicial 2 3 4 0 5 0 4 0 

Final 5 0 3 1 5 0 4 0 

Utiliza formas de evocação (verbais e 

escritas) de conduta na aula 
Inicial 2 3 3 2 5 0 4 0 

Final 4 1 3 1 4 1 4 0 

Utiliza formas de comunicação não-verbal 

para controlar a conduta dos alunos 
Inicial 3 2 4 0 5 0 3 1 

Final 5 0 3 1 5 0 3 1 

Reage aos comportamentos inapropriados 

referindo as regras de conduta da aula que 

foram desrespeitadas 

Inicial 2 3 3 1 4 0 4 0 

Final 4 1 2 2 4 0 4 0 

Reage aos comportamentos inapropriados 

mantendo o ambiente positivo na aula 
Inicial 4 1 2 2 4 1 4 0 

Final 3 2 3 1 4 1 3 1 

Realça os comportamentos apropriados 

dos alunos 
Inicial 3 2 4 0 4 1 4 0 

Final 4 1 4 0 5 0 4 0 

Controla a participação na aula dos alunos 

com comportamentos inapropriados 
Inicial 3 2 3 2 2 2 4 0 

Final 3 2 1 3 3 1 3 0 

Reforça os comportamentos apropriados, 

quando ocorre um comportamento 

inapropriado 

Inicial 5 0 4 0 4 1 4 0 

Final 5 0 4 0 4 0 4 0 

Solicita os alunos a explicitarem os 

comportamentos inapropriados que 

assumiram e as razões dos mesmos 

Inicial 4 1 4 0 4 1 4 0 

Final 5 0 3 1 4 0 4 0 

Quando reage aos comportamentos 

inapropriados explicita o seu prejuízo para 

a actividade da aula 

Inicial 5 0 4 0 4 1 4 0 

Final 5 0 3 1 4 0 4 0 

Reage de forma consequente aos 

comportamentos inapropriados 
Inicial 3 2 2 2 3 1 4 0 

Final 3 2 2 2 4 0 4 0 

Ameaça os alunos que revelam 

comportamentos inapropriados 
Inicial 3 2 4 0 3 1 4 0 

Final 4 1 4 0 4 0 4 0 

Castiga os alunos que revelam 

comportamentos inapropriados 
Inicial 4 1 4 0 3 1 4 0 

Final 4 1 4 0 4 0 4 0 

Promove castigos que utilizam 

características das actividades físicas como 

factores de punição 

Inicial 4 1 4 0 4 0 4 0 

Final 5 0 4 0 4 0 4 0 

 

  

 No grupo de controlo: 

- Na Escola C, aumentou o número de professores: “Utiliza formas de evocação 

(verbais e escritas) de conduta na aula” e diminuiu o número de professores que: 

“Explicita as regras de conduta na aula”; “Realça os comportamentos apropriados dos 

alunos”; “Controla a participação na aula dos alunos com comportamentos 

inapropriados”; “Reforça os comportamentos apropriados, quando ocorre um 
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comportamento inapropriado”; “Solicita os alunos a explicitarem os comportamentos 

inapropriados que assumiram e as razões dos mesmos”; “Ameaça os alunos que revelam 

comportamentos inapropriados”; “Reage de forma consequente aos comportamentos 

inapropriados”; e “Castiga os alunos que revelam comportamentos inapropriados”. 

- Na Escola D, aumentou o número de professores que: “Reage aos comportamentos 

inapropriados mantendo o ambiente positivo na aula” e nas restantes categorias 

mantiveram-se. 

 No que respeita à disciplina, verificou-se que os professores das escolas do 

grupo experimental tiveram comportamentos praticamente opostos. Enquanto, na 

Escola A, aumentaram as reacções dos professores aos comportamentos inapropriados 

dos alunos, mantendo o ambiente da aula positivo, e numa série de outras categorias se 

verificou uma redução, na Escola B verificou-se praticamente o inverso. A Escola C 

teve uma evolução idêntica à Escola A e na Escola D a actuação dos professores foi 

muito semelhante ao longo do estudo. 

 
 

4. Satisfação dos alunos face às aulas de Educação Física 

 

 Para medir o impacto que a formação realizada teve na satisfação dos alunos 

com as aulas de Educação Física, os alunos tiveram de se pronunciar sobre um conjunto 

de dezasseis itens distribuídos pelas quatro dimensões (Siedentop, 1991): instrução, 

gestão/organização, clima e disciplina. 

 Para quantificar a percepção da satisfação dos alunos com as aulas de Educação 

Física, utilizámos a mesma escala de Lickert com cinco níveis, na qual o 1 corresponde 

ao “Muito Insatisfeito”; o 2 ao “Insatisfeito”; o 3 ao “Nem Satisfeito Nem Insatisfeito”; 

o 4 ao “Satisfeito”; e o 5 ao “Muito Satisfeito”. 

 Seguidamente apresentamos os resultados da estatística descritiva, os valores 

médios e o respectivo desvio-padrão, por item, no início e no final do estudo (Anexo 8). 

 De uma maneira geral, inicialmente, os alunos estavam satisfeitos com a 

dimensão instrução. Encontravam-se mais satisfeitos com a maneira como os 

professores lhes explicavam os exercícios indicando o que era mais importante; com a 

maneira como os exercícios eram exemplificados; e com a maneira como os professores 
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os corrigiam e ajudavam na realização dos exercícios. No final do estudo, a satisfação 

dos alunos diminuiu ligeiramente em três dos itens e subiu muito ligeiramente em dois: 

“na maneira como o teu professor te corrige e ajuda na realização dos exercícios” e “na 

maneira como o teu professor te informa sobre os teus progressos e dificuldades”. Estes 

dados revelam uma ligeira melhoria ao nível do feedback e da avaliação formativa no 

final do estudo. 

 

Quadro 117 - Satisfação global dos alunos na dimensão instrução 

Instrução Inicial Final 

à forma como o teu professor consegue despertar a tua atenção e o teu interesse para 

aprender 
4,03±0,94 3,99±0,93 

à maneira como o teu professor te explica os exercícios indicando o que é mais 

importante 
4,13±0,92 4,03±0,91 

à maneira como os exercícios são exemplificados 4,08±0,91 3,99±0,99 

à maneira como o teu  professor te corrige e ajuda na realização dos exercícios 4,07±0,97 4,08±0,88 

à maneira como o teu professor te informa sobre os teus progressos e dificuldades 3,93±0,96 3,94±0,96 

 

 Quando analisamos os dados por escolas verificamos que nas Escolas A e C se 

registaram melhorias ao nível do feedback e da avaliação formativa enquanto nos 

restantes itens os valores diminuíram. Na Escola B os valores médios da satisfação dos 

alunos diminuíram em todos os itens, excepto na captação da atenção e do interesse dos 

alunos para a aprendizagem. 

 

Quadro 118 - Satisfação dos alunos na dimensão instrução por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

à forma como o teu professor 
consegue despertar a tua 

atenção e o teu interesse para 

aprender 

3,63±1,16 3,61±1,16 4,38±0,79 4,22±0,81 4,01±0,81 3,96±0,84 4,02±0,85 4,17±0,76 

à maneira como o teu professor 

te explica os exercícios 

indicando o que é mais 
importante 

3,69±1,26 3,68±1,15 4,47±0,70 4,20±0,83 4,18±0,81 4,07±0,80 4,11±0,64 4,12±0,78 

à maneira como os exercícios 

são exemplificados 
3,72±1,16 3,52±1,28 4,39±0,65 4,27±0,75 4,09±0,90 4,01±0,95 4,04±0,71 4,10±0,73 

à maneira como o teu  professor 

te corrige e ajuda na realização 

dos exercícios 

3,82±1,17 3,84±1,05 4,27±0,94 4,24±0,73 4,11±0,90 4,12±0,89 4,02±0,80 4,08±0,79 

à maneira como o teu professor 

te informa sobre os teus 

progressos e dificuldades 

3,58±1,25 3,74±1,15 4,20±0,88 3,98±0,95 3,91±0,81 3,99±0,94 4,02±0,774 4,04±0,70 

 

 Na Escola D, os alunos encontravam-se satisfeitos em todos os itens e os valores 

médios aumentaram no final do estudo. 
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 Em relação à dimensão gestão/organização, o Quadro 119 mostra-nos que 

inicialmente os alunos encontravam-se satisfeitos em dois itens (organização do espaço 

e utilização dos materiais; e no tempo gasto a preparar os exercícios e a mudar de 

exercício para exercício) e nem satisfeitos nem insatisfeitos noutros dois (organização 

dos grupos/equipas; e tempo de prática). No final do estudo, os valores decresceram e 

os alunos apenas se mantiveram satisfeitos quanto à organização do espaço e utilização 

dos materiais. 

 

Quadro 119 - Satisfação global dos alunos na dimensão gestão/organização 

Gestão/Organização Inicial Final 

à forma como o teu professor organiza os grupos/equipas 3,79±1,07 3,72±1,06 

à forma como o teu professor organiza o espaço e utiliza os materiais 4,26±0,88 4,20±0,88 

ao tempo que o teu professor demora a preparar os exercícios, e a mudar de 

exercício para exercício 
4,06±1,00 3,90±1,03 

ao tempo que o teu professor dá para praticares os exercícios 3,96±0,97 3,93±0,93 

 

 Analisando os resultados por escola (Quadro 120), pelo contrário, verificámos 

que nas Escolas A e D a satisfação dos alunos, nesta dimensão, aumentou em todos os 

itens, excepto na forma como o professor organiza o espaço e utiliza os materiais. Na 

Escola B os valores médios da satisfação dos alunos diminuíram em todos os itens. Na 

Escola C aumentaram na organização dos grupos/equipas e no tempo gasto a preparar e 

a mudar de exercício. 

 

Quadro 120 - Satisfação dos alunos na dimensão gestão/organização por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

à forma como o teu 

professor organiza os 
grupos/equipas 

3,38±1,25 3,43±1,21 4,01±0,98 3,83±1,05 3,96±0,93 3,99±0,94 3,67±1,04 4,04±0,70 

à forma como o teu 

professor organiza o 
espaço e utiliza os 

materiais 

3,93±1,14 3,85±1,15 4,44±0,71 4,32±0,67 4,41±0,76 3,83±1,03 4,18±0,81 3,74±0,81 

ao tempo que o teu 
professor demora a 

preparar os exercícios, e a 

mudar de exercício para 
exercício 

3,76±1,27 3,77±1,15 4,30±0,85 4,09±0,92 4,11±0,92 4,29±0,85 3,99±0,89 4,30±0,71 

ao tempo que o teu 

professor dá  para 
praticares os exercícios 

3,46±1,25 3,54±1,08 4,23±0,81 4,11±0,80 4,10±0,84 3,78±1,08 3,90±0,79 4,00±0,90 

 

 Na dimensão clima, os alunos encontravam-se inicialmente satisfeitos em todos 

os itens, mas, no final do estudo, montravam-se indiferentes, isto é, nem satisfeitos nem 
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insatisfeitos com a actuação dos professores de Educação Física. O item relacionado 

com a capacidade do professor para conseguir que os alunos participem e colaborem nas 

actividades da aula foi o que se destacou no início. No final do estudo foi a escolha que 

o professor fazia dos exercícios para o nível dos alunos que mereceu maior satisfação. 

 

Quadro 121 - Satisfação global dos alunos na dimensão clima 

Clima Inicial Final 

à escolha que o teu professor faz dos exercícios para o teu nível 4,00±0,98 3,96±1,01 

à forma como o teu professor te motiva para os exercícios 4,00±1,00 3,89±1,01 

à forma como o teu professor promove o bom relacionamento entre os alunos 4,04±0,92 3,95±0,95 

à forma como o teu professor consegue que participes e colabores na actividade da 

aula 
4,10±0,92 3,95±0,98 

à forma como o teu professor mostra entusiasmo pelo que ensina 4,06±0,95 3,93±1,02 

 

 Comparando as escolas, pudemos constatar que a satisfação dos alunos apenas 

aumentou nas Escolas A e D no item “à escolha que o teu professor faz dos exercícios 

para o teu nível”; e na Escola A no item “à forma como o teu professor consegue que 

participes e colabores na actividade da aula”. Nos restantes itens, os valores médios da 

satisfação dos alunos diminuíram. 

 

Quadro 122 - Satisfação dos alunos na dimensão clima por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

à escolha que o teu professor 
faz dos exercícios para o teu 

nível 

3,62±1,18 3,64±1,21 4,30±0,85 4,17±0,90 4,09±0,89 3,95±0,97 3,86±0,86 4,02±0,90 

à forma como o teu professor 
te motiva para os exercícios 

3,63±1,26 3,48±1,27 4,24±0,86 4,15±0,80 4,01±0,91 3,84±0,96 4,08±0,88 4,07±0,87 

à forma como o teu professor 

promove o bom 
relacionamento entre os alunos 

3,60±1,17 3,59±1,18 4,27±0,84 4,17±0,79 4,11±0,82 3,98±0,86 4,11±0,66 4,04±0,88 

à forma como o teu professor 

consegue que participes e 
colabores na actividade da aula 

3,66±1,10 3,69±1,22 4,38±0,80 4,14±0,87 4,13±0,80 3,94±0,95 4,18±0,83 4,01±0,78 

à forma como o teu professor 

mostra entusiasmo pelo que 
ensina 

3,65±1,14 3,54±1,29 4,28±0,80 4,07±0,88 4,08±0,92 3,94±0,94 4,21±0,80 4,18±0,81 

 

 Na dimensão disciplina os alunos encontravam-se inicialmente satisfeitos, quer 

na maneira como o professor evita os problemas de indisciplina, quer como os resolve. 

No final do estudo, os valores baixaram. Os alunos passaram a encontrar-se nem 

satisfeitos nem insatisfeitos com a actuação do professor nos dois itens. 
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Quadro 123 - Satisfação global dos alunos na dimensão disciplina 

Disciplina Inicial Final 

à maneira como o teu professor actua para evitar que os problemas de indisciplina 

aconteçam 
4,05±0,97 3,96±0,95 

à maneira como o teu professor resolve os problemas de indisciplina que ocorrem 

na aula 
4,02±1,00 3,86±1,12 

  

Quadro 124 - Satisfação dos alunos na dimensão disciplina por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

à maneira como o teu 
professor actua para 

evitar que os problemas 

de indisciplina aconteçam 

3,65±1,20 3,71±1,19 4,37±0,783 4,12±0,79 4,03±0,92 3,95±0,92 4,12±0,80 4,04±0,84 

à maneira como o teu 

professor resolve os 

problemas de indisciplina 
que ocorrem na aula 

3,60±1,20 3,46±1,32 4,31±0,91 4,12±0,85 4,04±0,90 3,84±1,16 4,07±0,89 4,04±0,97 

 

 Analisando o Quadro 124, apenas na Escola A se verifica um aumento da 

satisfação dos alunos na maneira como os professores evitam os problemas de 

indisciplina. Nas restantes escolas os valores médios de satisfação diminuíram. 

 

4.1. Índices de satisfação global dos alunos 

 

 Quisemos saber também como tinha sido a variação da percepção da satisfação 

dos alunos por escolas. A satisfação dos alunos diminui em três das escolas: A, B e C. 

Na Escola D praticamente manteve-se igual. 

 

Quadro 125 - Índices de satisfação global dos alunos por escola 

Escola A  Escola B  Escola C  Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

 

3,65±1,01 

 

 

3,63±0,97 

 

 

4,30±0,59 

 

 

4,13±0,59 

 

 

4,09±0,63 

 

 

3,97±0,69 

 

 

4,03±0,52 

 

 

4,05±0,60 

 

  

 Na Escola A, a satisfação dos alunos diminuiu ligeiramente. O desvio-padrão da 

Escola A foi muito elevado devido aos resultados de um professor cujos alunos se 

encontravam muito insatisfeitos.  

 Na Escola B, a satisfação global dos alunos diminuiu. Na Escola C, a satisfação 

global dos alunos também diminuiu ligeiramente. Quanto à satisfação global dos alunos 

da Escola D, podemos afirmar que esta se manteve.  
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 Inicialmente a turma mais satisfeita era a turma do Professor 16 da Escola C 

(controlo), seguida das turmas dos Professores 3 e 1 da Escola B (experimental). No 

final do estudo, a turma do Professor 1 passou a ser a mais satisfeita com as aulas de 

Educação Física (experimental) seguida das turmas do Professor 16 da Escola C e do 

Professor 19 da Escola D.  

 Pelo contrário, no início do estudo, a turma menos satisfeita com as aulas de 

Educação Física pertencia ao Professor 9 da Escola A (experimental), seguida das 

turmas dos Professores 14 e 15 da Escola C (controlo). No final do estudo, a turma 

menos satisfeita continuava a pertencer ao Professor 9 da Escola A, apesar de uma 

ligeira melhoria (de 2,17 para 2,32), seguida das turmas dos Professores 15 e 14. Porém, 

convém salientar que a satisfação global da turma do Professor 15 diminuiu de 3,71 

para 3,14, enquanto a do Professor 14 subiu de 3,78 para 4,04. 

 

Quadro 126 - Índices de satisfação global da turma 

Grupo Escola Turma 

Índice de Satisfação 

Global da Turma 

Inicial 

Índice de Satisfação 

Global da Turma 

Final 

G
ru

p
o

 E
x

p
er

im
e
n

ta
l 

Escola B 

Professor 1 4,53±0,38 4,61±0,36 

Professor 2 4,22±0,33 3,89±0,57 

Professor 3 4,60±0,44 4,31±0,32 

Professor 4 4,46±0,41 4,20±0,61 

Professor 5 3,93±0,62 3,91±0,53 

Professor 18 3,98±0,92 3,84±0,68 

Escola A 

Professor 6 4,12±0,47 4,02±0,86 

Professor 7 4,02±0,71 3,81±0,87 

Professor 8 4,04±0,40 3,87±0,39 

Professor 9 2,17±0,90 2,32±0,75 

Professor 10 3,81±0,93 4,05±0,69 

G
ru

p
o

 d
e 

C
o

n
tr

o
lo

 

Escola C 

Professor 11 4,31±0,55 4,08±0,75 

Professor 12 3,84±0,75 3,74±0,58 

Professor 13 4,25±0,48 4,29±0,47 

Professor 14 3,78±0,82 4,04±0,51 

Professor 15 3,71±0,51 3,14±0,62 

Professor 16 4,62±0,27 4,45±0,39 

Professor 17 4,19±0,41 4,17±0,55 

Escola D 

Professor 19 3,84±0,60 4,34±0,44 

Professor 20 4,30±0,33 4,25±0,37 

Professor 21 3,93±0,63 4,06±0,67 

Professor 22 4,02±0,52 3,78±0,75 

Professor 23 3,86±0,35 4,01±0,30 
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 Nas escolas do grupo experimental apenas três turmas apresentaram valores 

superiores no final do estudo (Professores 1; 9; 10). As restantes oito turmas baixaram 

os valores da satisfação com as aulas de Educação Física. 

 Nas escolas do grupo de controlo cinco turmas apresentaram valores superiores 

no final do estudo (Professores 13; 14; 19; 21; 23). As restantes sete turmas baixaram os 

valores da satisfação global com as aulas de Educação Física. 

 Estes resultados vão ao encontro dos descritos na revisão da literatura. Os 

alunos, de uma maneira geral, gostam da disciplina de Educação Física (Ward, 1992; 

Carreiro da Costa, 1996; Ntoumanis, Peusgaard, Martin & Pipe, 2004). A satisfação dos 

alunos advém, sobretudo, do bom clima na relação professor-aluno (Murta, 1997; 

Carvalho, 2007); do divertimento, do sucesso e do prazer na realização das tarefas 

(Ewing & Seefeldt,1989; Gonçalves, 1993; Portman, 1995; Leal & Carreiro da Costa, 

1997; Murta, 1997); da competição, da vitória e do trabalho em equipa (Ewing & 

Seefeldt,1989; Tannehill & Zakrajse, 1993; Leal, 1993; Leal & Carreiro da Costa,1997; 

Cunningham, 2007); da diversidade das actividades e os conteúdos ministrados (Ward, 

1982; Leal, 1993; Leal & Carreiro da Costa, 1997); do tempo dispendido nas tarefas 

(Cunningham, 2007); da aquisição e aperfeiçoamento das técnicas (Ewing & 

Seefeldt,1989; Gonçalves, 1993); do entusiasmo do professor (Leal & Carreiro da 

Costa, 1997);  do professor ensinar bem, ajudar e acompanhar a realização dos 

exercícios (Murta, 1997; Murta & Carreiro, 1998), dar  reforços positivos (Mouratidis, 

Vansteenkiste, Lens & Sideridis, 2008) e motivar para a participação nas actividades 

(Jesus e Abreu, 1993; Murta, 1997; Seco, 2000;Guimarães, 2001; Marques, 2006; 

Cunningham , 2007; Cox & Williams, 2008).  
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Capítulo IV – A eficiência do desenvolvimento profissional contínuo 

 

 Neste capítulo apresentamos, inicialmente, a percepção da satisfação dos 

professores com a formação. De seguida, analisamos as associações entre a percepção 

da satisfação dos professores com a formação, a percepção da satisfação dos alunos face 

às aulas de Educação Física e as variáveis da qualidade do ensino. 

 Por fim observamos a percepção dos Professores, dos Representantes dos grupos 

e dos Directores das Escolas sobre o impacto do estudo/do modelo de formação. 
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1. A satisfação dos professores com a formação realizada 

 

 Para medir o impacto que a formação realizada teve na capacidade do professor 

para intervir pedagogicamente junto dos seus alunos, construímos uma escala de 

satisfação com um conjunto de dezasseis itens distribuídos pelas quatro dimensões 

(Siedentop, 1991): instrução, gestão/organização, clima e disciplina. 

 Para quantificar a percepção da satisfação dos professores com a formação 

realizada optámos por uma escala de Lickert com cinco níveis, na qual, o 1 corresponde 

ao “Muito Insatisfeito”; o 2 ao “Insatisfeito”; o 3 ao “Nem satisfeito Nem insatisfeito”; 

o 4 ao “Satisfeito” e o 5 ao “Muito Satisfeito”. 

 Seguidamente, apresentamos os resultados da estatística descritiva, os valores 

médios e o respectivo desvio-padrão, por item, no início e no final do estudo. 

 

Quadro 127 - Satisfação global dos Professores com a formação na dimensão instrução 

Instrução Inicial Final 

Cativar a atenção e o interesse dos alunos para a aprendizagem 3,39±0,72 3,83±0,71 

Explicar os exercícios esclarecendo os desafios da aprendizagem 3,43±0,66 3,78±0,73 

Demonstrar os exercícios 3,48±0,59 3,61±0,61 

Corrigir e ajudar os alunos a evoluírem na sua aprendizagem durante a 

prática 
3,61±0,78 3,94±0,64 

Informar os alunos sobre os êxitos e as dificuldades que estes manifestaram 

na aprendizagem 
3,65±0,65 3,78±0,73 

 

 Através do Quadro 127, podemos ver que, inicialmente, os professores não se 

encontravam satisfeitos nem insatisfeitos com a sua formação ao nível da instrução, mas 

que os valores médios aumentaram em todos os itens, do início para o final do estudo. 

Os professores estavam inicialmente menos satisfeitos (3,39) para cativar a atenção e o 

interesse dos alunos para a aprendizagem e mais satisfeitos em informar os alunos sobre 

os êxitos e as dificuldades que estes manifestaram na aprendizagem (3,65). No final do 

estudo os professores continuavam nem satisfeitos nem insatisfeitos com a sua 

formação. “Corrigir e ajudar os alunos a evoluírem na sua aprendizagem durante a 

prática” foi o item que apresentou o valor maior (3,94); e “demonstrar os exercícios”, o 

valor menor (3,61). 

 Se analisarmos os resultados por escola, podemos afirmar que inicialmente os 

professores da Escola B apresentavam valores médios inferiores para cativar a atenção e 

o interesse dos alunos para a aprendizagem (3,00) e para explicar os exercícios 
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esclarecendo os desafios da mesma (3,17). Os professores da Escola A estavam menos 

satisfeitos com a formação para demonstrarem os exercícios (3,20). Tal como os 

professores da Escola A, os professores da Escola C também estavam menos satisfeitos 

para cativar a atenção e o interesse dos alunos para a aprendizagem (3,43). Eram os 

professores da Escola D que estavam menos satisfeitos para corrigir e ajudar os alunos a 

evoluírem na sua aprendizagem durante a prática (3,00); e para informarem os alunos 

sobre os seus êxitos e as dificuldades que estes manifestaram na aprendizagem (3,20). 

 

Quadro 128 - Satisfação dos Professores com a formação por item na dimensão instrução por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Cativar a atenção e o 

interesse dos alunos para a 
aprendizagem 

3,40±0,548 3,80±0,45 3,00±0,89 3,50±1,00 3,43±0,79 4,20±0,84 3,80±0,45 3,75±0,50 

Explicar os exercícios 

esclarecendo os desafios da 
aprendizagem 

3,40±0,89 4,00±0,00 3,17±0,75 3,50±0,58 3,57±0,53 3,80±1,09 3,60±0,55 3,75±0,96 

Demonstrar os exercícios 3,20±0,84 3,60±0,55 3,50±0,55 3,75±0,50 3,71±0,49 3,40±0,55 3,40±0,55 3,75±0,96 

Corrigir e ajudar os alunos a 
evoluírem na sua 

aprendizagem durante a 

prática 

3,40±0,55 4,00±0,00 3,83±0,41 4,00±0,82 4,00±0,82 3,80±0,84 3,00±1,00 4,00±0,82 

Informar os alunos sobre os 

êxitos e as dificuldades que 

estes manifestaram na 
aprendizagem 

3,40±0,55 4,20±0,45 4,00±0,00 3,50±1,29 3,86±0,69 3,60±0,55 3,20±0,84 3,75±0,50 

 

 No final do estudo, verificaram-se melhorias em todos os itens em todas as 

escolas, excepto: 

- na Escola B, para informar os alunos sobre os seus êxitos e as suas dificuldades; 

- na Escola C, para demonstrar os exercícios, corrigir e ajudar os alunos e para os 

informar sobre os seus êxitos e dificuldades; 

- na Escola D, para cativar a atenção e o interesse dos alunos. 

 Os professores da Escola A terminaram satisfeitos com a sua formação para 

explicar os exercícios esclarecendo os desafios da aprendizagem, para corrigir e ajudar 

os alunos e para os informar sobre os seus êxitos e dificuldades; e os professores da 

Escola B para corrigir e ajudar aos alunos. 

 Os professores da Escola C terminaram satisfeitos com a formação para cativar a 

atenção e o interesse dos alunos; e os professores da Escola D para corrigir e ajudar os 

alunos. 
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 Ao nível da dimensão gestão/organização, o Quadro 129 mostra, mais uma vez, 

que os professores na globalidade não se encontram satisfeitos nem insatisfeitos com a 

sua formação, quer no início, quer no final do estudo. 

 Inicialmente, o valor médio mais baixo verificava-se na gestão do tempo gasto 

na preparação dos exercícios e nas transições (3,30); e o mais alto na gestão e utilização 

dos equipamentos durante a aula (3,61). 

 No final do estudo, o valor médio mais baixo passou a verificar-se na gestão e 

utilização dos equipamentos (3,56) e o valor médio mais alto ao nível da optimização do 

tempo de prática dos alunos relacionado com os objectivos das sessões (3,78). 

 

Quadro 129 - Satisfação global dos Professores com a formação na dimensão gestão/organização 

Gestão/Organização Inicial Final 

Formar e gerir os grupos/equipas de alunos durante a aula 3,35±0,65 3,61±0,61 

Gerir e utilizar os equipamentos durante a aula 3,61±0,77 3,56±0,70 

Gerir o tempo gasto na preparação dos exercícios e nas transições 3,30±0,76 3,61±0,85 

Optimizar o tempo de prática dos alunos relacionado com os objectivos das 

sessões 
3,43±0,73 3,78±0,73 

 

 Através do Quadro 130  podemos perceber que na dimensão gestão/organização 

os professores das Escolas A, C e D estavam menos satisfeitos com a formação e gestão 

dos grupos/equipas durante a aula; e os professores das Escolas B e C com a gestão do 

tempo gasto na preparação dos exercícios e nas transições. Os professores da Escola C 

apresentavam ainda valores baixos para a gestão e utilização dos equipamentos durante 

a aula; e os professores da Escola D na optimização do tempo e prática dos alunos 

relacionado com os objectivos das sessões. 

 No final do estudo, os professores aumentaram os valores médios em todos os 

itens excepto: os professores da Escola B, na gestão e utilização dos equipamentos e na 

gestão do tempo gasto na preparação dos exercícios e nas transições; e os professores da 

Escola C, na formação de grupos/equipas e na gestão do tempo gasto na preparação dos 

exercícios e nas transições. 
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Quadro 130 - Satisfação dos Professores com a formação por item na dimensão gestão/organização 

por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Formar e gerir os 

grupos/equipas de alunos 
durante a aula 

3,20±0,45 3,80±0,84 3,67±0,82 3,75±0,50 3,43±0,53 3,20±0,45 3,00±0,71 3,75±0,50 

Gerir e utilizar os 

equipamentos durante a aula 
3,40±0,55 3,60±0,89 4,17±0,75 3,50±0,58 3,43±0,79 3,60±0,89 3,40±0,55 3,50±0,58 

Gerir o tempo gasto na 

preparação dos exercícios e 

nas transições 

3,60±0,55 4,40±0,89 3,50±0,55 3,00±0,82 3,43±0,98 3,40±0,55 2,60±0,55 3,50±0,58 

Optimizar o tempo de 

prática dos alunos 

relacionado com os 
objectivos das sessões 

3,60±0,55 4,00±0,71 3,50±0,84 3,75±0,96 3,57±0,79 3,60±0,89 3,00±0,71 3,75±0,50 

 

 Somente os professores da Escola A terminaram satisfeitos com a capacidade 

para gerir o tempo gasto na preparação dos exercícios e nas transições, bem como na 

optimização do tempo de prática dos alunos relacionado com os objectivos das sessões. 

 No que respeita à dimensão clima, a generalidade dos professores encontra-se 

igualmente nem satisfeita nem insatisfeita com a sua formação. A promoção de um 

clima relacional, de camaradagem, respeito e interajuda junto dos alunos apresentava 

valores mais baixos quer no início (3,30) quer no final (3,44) do estudo. O item 

referente à selecção e adequação dos exercícios ao nível dos alunos apresentou no final 

o valor mais elevado (3,89).  

 

Quadro 131 - Satisfação global dos Professores com a formação na dimensão gestão/organização 

Clima Inicial Final 

Seleccionar e adequar os exercícios ao nível dos alunos 3,48±0,73 3,89±0,68 

Motivar os alunos para as tarefas de aprendizagem 3,39±0,66 3,67±0,59 

Promover um clima relacional, de camaradagem, respeito e interajuda entre os 

alunos 
3,30±0,76 3,44±0,70 

Promover a participação e a colaboração dos alunos nas actividades da aula 3,48±0,51 3,61±0,85 

Demonstrar entusiasmo enquanto ensina 3,48±0,66 3,67±0,84 

  

 Quando comparámos as escolas, verificámos que, inicialmente, os professores 

das Escolas A, B e C apresentavam valores médios mais baixos para promover um 

clima relacional, de camaradagem, respeito e interajuda junto dos alunos. As Escolas B 

e D apresentavam também valores médios baixos para seleccionar e adequar os 

exercícios ao nível dos alunos. Os professores da Escola A também apresentaram uma 

média baixa no que respeita à demonstração de entusiasmo enquanto ensinam; e na 
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Escola C destacou-se ainda por baixo a capacidade para motivar os alunos para as 

tarefas de aprendizagem. 

 No final do estudo, os professores da Escola A acabaram satisfeitos com a sua 

capacidade para seleccionar e adequar os exercícios ao nível dos alunos.  

 

Quadro 132 - Satisfação dos Professores com a formação por item na dimensão clima por escola 

 

Itens 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Seleccionar e adequar os 
exercícios ao nível dos 

alunos 

3,60±0,55 4,00±0,71 3,33±0,52 3,75±0,96 4,00±0,58 3,80±0,84 2,80±0,84 4,00±0,00 

Motivar os alunos para as 
tarefas de aprendizagem 

3,40±0,55 3,80±0,45 3,67±0,52 3,25±0,50 3,43±0,79 3,60±0,89 3,00±0,71 4,00±0,00 

Promover um clima 

relacional, de camaradagem, 
respeito e interajuda entre 

os alunos 

3,20±0,45 3,60±0,55 3,33±1,03 3,25±0,96 3,43±0,98 3,60±0,89 3,20±0,45 3,25±0,50 

Promover a participação e a 
colaboração dos alunos nas 

actividades da aula 

3,60±0,548 3,60±0,55 3,50±0,55 3,00±0,82 3,57±0,53 3,80±1,09 3,20±0,45 4,00±0,82 

Demonstrar entusiasmo 
enquanto ensina 

3,20±0,45 3,40±0,89 3,67±0,52 3,50±1,00 3,57±0,98 4,00±1,00 3,40±0,55 3,75±0,50 

 

 Na generalidade a satisfação dos professores da Escola B diminuiu em todos os 

itens, do início para o final do estudo, excepto na capacidade para seleccionar e adequar 

os exercícios ao nível dos alunos. Pelo contrário, na Escola C subiu em todos excepto 

neste mesmo item. Nas Escolas A e D a satisfação dos professores com a sua formação 

nesta dimensão aumentou em todos os itens. 

 Por fim, analisamos a evolução da satisfação dos professores com a sua 

formação na dimensão disciplina. 

 O Quadro 133 evidencia o mesmo que os anteriores, isto é, os professores na sua 

globalidade não se encontram nem satisfeitos nem insatisfeitos com a sua formação ao 

nível da dimensão disciplina. No final do estudo, a satisfação relativa à prevenção da 

disciplina diminuiu ao passo que ao nível da remediação subiu ligeiramente. 

 

Quadro 133 - Satisfação global dos Professores com a formação na dimensão disciplina 

Disciplina Inicial Final 

Tomar medidas que permitam prevenir a ocorrência de situações de 

indisciplina na aula 
3,35±0,65 3,28±0,67 

Resolver problemas de indisciplina ocorridos na aula 3,26±0,69 3,33±0,77 
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 Nas Escolas A e B, os valores mantiveram-se constantes, do início para o final 

do estudo, no que respeita à tomada de medidas preventivas de situações de indisciplina, 

o que significa que a formação realizada não teve qualquer impacto a este nível. Na 

Escola C a média diminuiu e na Escola D aumentou.  

 

Quadro 134 - Satisfação dos Professores com a formação na dimensão disciplina por escola 
 

Itens 
Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Escola A Escola B Escola C Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Tomar medidas que 
permitam prevenir a 

ocorrência de situações 

de indisciplina na aula 

3,60±0,55 3,60±0,89 3,00±0,89 3,00±0,00 3,43±0,53 3,00±0,71 3,40±0,55 3,50±0,58 

Resolver problemas de 

indisciplina ocorridos 

na aula 
3,40±0,55 3,80±1,09 3,50±0,84 3,25±0,50 3,14±0,69 3,00±0,71 3,00±0,71 3,25±0,50 

 

 Nas Escolas A e D a satisfação ao nível da remediação das situações de 

indisciplina aumentou enquanto que nas Escolas B e C diminuiu. 

 

 

1.1. Índices de satisfação global dos professores 

 

 O índice de satisfação global dos professores antes do estudo era de 3,44±0,41 

(N=23) e após o estudo o valor subiu para 3,65±0,45 (N=18). De uma maneira geral, 

podemos afirmar que a satisfação global dos professores com a formação realizada foi 

superior durante o ano lectivo de 2009/2010 comparativamente à que realizaram nos 

últimos cinco anos. Na fase final do estudo cinco professores de Educação Física não 

responderam a estas questões, porque não realizaram qualquer acção de formação ou 

realizaram apenas formação não específica. 

 Quisemos saber ainda se existiam diferenças entre os valores da satisfação entre 

as escolas dos grupos experimental e de controlo. Como podemos constatar no Quadro 

135, nas escolas do grupo experimental os resultados foram distintos: na Escola A 

aumentaram e na Escola B diminuíram. Na Escola C do grupo de controlo o índice 

global de satisfação subiu ligeiramente enquanto na Escola D o valor aumentou 

significativamente. 
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Quadro 135 - Índices de satisfação global dos professores por escola 

Escola A  Escola B  Escola C  Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

3,41±0,42 3,82±0,46 

 

3,52±0,17 

 

 

3,45±0,41 

 

3,56±0,56 

 

3,59±0,62 

 

3,19±0,32 3,70±0,28 

 

 No final do ano lectivo os professores mais satisfeitos com a formação realizada 

pertencem à escola experimental em que a adesão dos professores foi total e a 

metodologia foi aplicada na totalidade, apesar de todos os constrangimentos que fomos 

encontrando pelo caminho. Por outro lado, o valor mais baixo verifica-se na outra 

escola experimental em que o grupo se foi desmobilizando mesmo antes da formação 

ter tido início. Nas escolas de controlo verificou-se uma melhoria da satisfação com a 

formação mais acentuada na Escola D do que na C. 

 Os índices de satisfação global com a formação permitem-nos de certa forma 

perceber a percepção do professor sobre o impacto da formação realizada na 

intervenção pedagógica, ou seja, ao nível da instrução, da gestão/organização, do clima 

e da disciplina.  

 

Quadro 136 - Índices globais de satisfação por professor 

 Índice de Satisfação 

Global Inicial 

Índice de Satisfação 

Global Final 

Professor 1 3,62 3,50 

Professor 2 3,44 3,44 

Professor 3 3,69 - 

Professor 4 3,37 3,94 

Professor 5 3,69 2,94 

Professor 6 3,87 4,31 

Professor 7 3,56 3,69 

Professor 8 2,94 3,50 

Professor 9 3,00 3,31 

Professor 10 3,69 4,31 

Professor 11 3,12 3,00 

Professor 12 2,62 4,18 

Professor 13 3,94 - 

Professor 14 3,75 3,31 

Professor 15 3,56 - 

Professor 16 4,37 4,31 

Professor 17 3,56 3,12 

Professor 18 3,31 - 

Professor 19 3,06 - 

Professor 20 2,87 3,87 

Professor 21 3,00 4,00 

Professor 22 3,69 3,50 

Professor 23 3,31 3,44 
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 Como podemos verificar os valores globais de satisfação diminuíram em sete 

Professores: 1, 5, 11, 14, 16, 17 e 22. Os Professores 1 e 5 são da Escola B (grupo 

experimental). Os Professores 11, 14, 16 e 17 são da Escola C; e o Professor 22 é da 

Escola D (do grupo de controlo). No grupo de controlo verificou-se um maior número 

de Professores a reduzirem os valores globais de satisfação. A maior subida verificou-se 

no professor 21. 

 Pelo contrário, os valores globais da satisfação dos professores aumentaram em 

dez casos. No Professor 4 da Escola B; e nos Professores 6, 7, 8, 9 e 10 da Escola A 

(grupo experimental). Nos Professores 20, 21 e 23 da Escola D também se verificaram 

melhorias (grupo de controlo). Contrariamente, no grupo experimental verificou-se um 

maior número de Professores a aumentar os seus índices globais de satisfação. 

 

1.2. Satisfação dos Representantes dos grupos com a formação realizada  

 

 Relativamente aos mesmos itens também quisemos ter uma perspectiva acerca 

da percepção da satisfação com a formação que os Representantes dos grupos de 

Educação Física possuíam para supervisionar as práticas dos seus pares. Para isso, 

calculámos a média dos valores atribuídos nos diferentes itens, no início e no final do 

estudo. 

 

Quadro 137 - Valores médios da satisfação dos Representantes dos Grupos de EF com a formação 

para supervisionar as práticas dos seus pares 

Grupo Experimental Grupo de Controlo 

Representante do 

Grupo de EF  

da Escola A  

Representante do 

Grupo de EF 

 da Escola B  

Representante do 

Grupo de EF 

da Escola C  

Representante do 

Grupo de EF 

da Escola D 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

4,12 4,48 2,87 3,75 3,19 2,94 4,56 4,44 

 

 Como podemos verificar os Representantes das Escolas A e D eram os mais 

satisfeitos com a sua formação.  

 Nas escolas do grupo experimental (A e B) verificaram-se aumentos, ainda que 

ligeiros, nos valores médios da satisfação dos Representantes dos grupos de Educação 

Física, mas no grupo de controlo verificou-se um ligeiro decréscimo. A nossa 

intervenção junto dos grupos pode ter contribuído para o aumento da satisfação dos 
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Representantes com a sua formação, na medida em que, esta foi focada na observação e 

análise de incidentes críticos da intervenção pedagógica dos professores.  

 Na Escola A fomentámos a auto-formação através do fornecimento de alguns 

materiais ao Representante do grupo sobre as temáticas enunciadas por este como 

deficitárias, designadamente: livros sobre a dinâmica de grupos (Marques, 2003), a 

liderança (Neto & Marujo, 2001), as relações interpessoais (Marujo & Perloiro, 1999), o 

stress na profissão docente (Nieto, 2009), a avaliação de competências (Roldão, 2003), 

os Programas Nacionais de Educação Física (2.º e 3.º ciclos do ensino básico), 

metodologias no ensino da dança (Batalha, 2004). Ao longo das sessões, foi prestado 

paralelamente algum apoio e aconselhamento individualizado nas áreas acima 

mencionadas. Na Escola B, a falta de assiduidade do Representante do grupo 

condicionou o processo de formação. Esta resumiu-se à partilha de estratégias em 

conversas informais, algum apoio e aconselhamento individualizado ao nível das 

estratégias para dinamizar o trabalho colaborativo, em particular, responsabilização dos 

docentes e divisão de tarefas em pequenos grupos. 

 

 

2. Comparação e correlação entre as variáveis da qualidade do ensino, da 

satisfação dos professores com a formação e da satisfação dos alunos com as aulas 

de Educação Física 

 

 São objectivos do nosso estudo analisar de que forma a satisfação dos 

professores com a formação, a satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física e 

as variáveis da qualidade do ensino anteriormente analisadas, quer dos sistemas de 

instrução e de gestão, quer do sistema social dos alunos se relacionam entre si (Anexo 

11). 

 Seguidamente, apresentamos os resultados das comparações e correlações, 

considerando os resultados encontrados nos grupos experimental e de controlo:  

- do início para o final do estudo como se fossem amostras emparelhadas (comparação 

intra-grupo); 

- no início e no final do estudo, como se fossem amostras independentes (comparação 

entre-grupos). 
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2.1. Comparação intra-grupos 

 

 Neste caso, fomos verificar a existência de diferenças significativas entre as 

variáveis nos grupos experimental e de controlo antes e depois da implementação do 

modelo de formação. Utilizámos o teste t para comparar pares de variáveis em dois 

momentos diferentes (amostras emparelhadas), no início e no final do estudo. No grupo 

experimental havia diferenças ao nível da percentagem de Formação de Grupos com 

Protagonismo do Aluno e do Tempo de Outros Episódios – Aquecimento. No grupo de 

controlo apenas se verificaram diferenças significativas na percentagem de Tempo de 

Episódios de Instrução. 

 Para as variáveis que não reuniam as condições da normalidade da distribuição e 

de homogeneidade das variâncias verificámos, através do teste de Wilcoxon, algumas 

diferenças significativas do início para o final do estudo. No grupo experimental 

encontrámos diferenças significativas entre as variáveis: Percentagem do Tempo de 

Prática (p=0,008); Percentagem do Tempo de Transição (p=0,038); Percentagem do 

Tempo Total de Outros Episódios (p=0,008); Percentagem do Tempo de Outros 

Episódios - Outras situações (p=0,008); Percentagem de Comportamentos Formação de 

Grupos Fora da Tarefa (p=0,018); Percentagem de Episódios de Informação Final 

(p=0,028); Percentagem de Episódios de Formação de grupos com Protagonismo do 

Professor (p=0,042). 

 Apenas se verificou uma diferença significativa na dimensão disciplina na 

Escola B, relativamente à utilização de formas de comunicação não verbal (p=0,046). 

 Na dimensão clima, verificaram-se diferenças significativas ao nível do 

acompanhamento de tarefas complexas (p=0,011); e usar o nome (p=0,014).  

 Na Escola A verificaram-se diferenças significativas relativamente ao 

acompanhamento das tarefas complexas (p=0,034); e usar o nome (p=0,046). 

 No grupo de controlo verificámos diferenças significativas na: Percentagem do 

Tempo de Prática (p=0,021); Percentagem do Tempo de Informação Final (p=0,008); 

Percentagem do Tempo Total de Instrução (p=0,038); Percentagem do Tempo de 

Transição (p=0,008); Percentagem do Tempo Total de Outros Episódios (p=0,028); 

Percentagem do Tempo de Outros Episódios - Outras situações (p=0,015); Percentagem 

dos Comportamentos dos alunos de Informação Final Na Tarefa (p=0,008); 
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Percentagem dos Comportamentos dos alunos em Formação de Grupos Na Tarefa 

(p=0,050); Percentagens de Episódios de Informação Final (p=0,050); Percentagem dos 

Episódios de Outros Episódios (p=0,021); e na Percentagem de Episódios de Prática 

Massiva Alternada (p=0,018). 

 Na dimensão clima verificaram-se diferenças significativas em “solicita auto-

apreciação” e “revela expectativas positivas” (p=0,046).  

 Por escolas não se verificaram diferenças significativas. 

 Neste ponto, queremos enfatizar o aumento do tempo de prática verificado nos 

dois grupos comparando os resultados do início para o final do estudo. O resultado 

encontrado para a utilização de formas de comunicação não verbal veio reforçar a 

inclusão deste item na dimensão clima. Os professores de Educação Física recorrem 

frequentemente à linguagem gestual, muitas vezes um simples olhar, para manter um 

clima de aula favorável à aprendizagem e/ou até prevenir situações de indisciplina. 

 

 2.1.1. Correlação intra-grupos 

 

 Posteriormente, às variáveis que apresentavam diferenças significativas 

verificámos a correlação entre elas. Para o efeito utilizámos o coeficiente de correlação 

R de Pearson (paramétrico). No início do estudo encontrámos no grupo experimental: 

- uma correlação negativa alta (r=-0,737, p=0,024) entre a Evolução da Satisfação dos 

Alunos com as Aulas de Educação Física e a Percentagem de Episódios de Informação 

Parcialmente Explícita; 

- uma correlação positiva alta (r=0,819, p=0,007) entre a Percentagem dos 

Comportamentos em Prática na Tarefa e a Percentagem de Episódios de Instrução. 

 Estes resultados indicam que no grupo experimental, no ínicio do estudo,  a 

satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física diminuiu com o aumento dos 

episódios de informação parcialmente explícita e que o empenho dos alunos nas tarefas 

aumentou com o aumento dos episódios de instrução. 

 No grupo de controlo constatámos: 

- uma correlação positiva alta (r=0,836, p=0,005) entre a Satisfação dos Professores 

com a Formação e a Percentagem de Comportamentos de Prática em Deslocamento; 
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- uma correlação positiva alta (r=0,721, p=0,029) entre a Percentagem de Tempos de 

Outros Episódios - Aquecimento e a Percentagem de Episódios de Informação 

Implícita; 

- uma correlação negativa alta (r=-0,730, p=0,026) entre a Percentagem de Tempos de 

Introdução das Actividades e a Percentagem de Episódios de Informação Implícita; 

- uma correlação negativa alta (r=-0,756, p=0,018) entre a Percentagem de 

Comportamentos em Prática na Tarefa e a Percentagem de Episódios de Informação 

Parcialmente Explícita. 

 Estes resultados revelam que no grupo de controlo, no início do estudo, a 

satisfação dos professores com a formação aumentou com os comportamentos dos 

alunos em prática mesmo que esta se restrinja a deslocamentos; que o tempo destinado 

ao aquecimento aumentou com o aumento da informação implícita; e que os 

comportamentos dos alunos nas tarefas aumentou com a diminuição da informação 

parcialmente explícita. 

 No final do estudo, verificámos no grupo experimental: 

- uma correlação positiva alta (r=0,706, p=0,0034) entre a Satisfação dos Professores 

com a Formação e a Percentagem de Episódios de Introdução das Actividades; 

- uma correlação positiva alta (r=0,748, p=0,020) entre a Percentagem do Tempo de 

Introdução das Actividades e a Percentagem de Episódios de Informação Parcialmente 

Explícita; 

- uma correlação positiva alta (r=0,768, p=0,016) entre a Percentagem de 

Comportamentos dos alunos em Prática em Deslocamento e a Percentagem de 

Episódios de Formação de Grupos com Protagonismo do aluno; 

- uma correlação negativa alta (r=-0,771, p=0,015) entre a Percentagem de Episódios de 

Informação Implícita e a Percentagem de Episódios de Introdução das Actividades; 

- uma correlação negativa alta (r=-0,704, p=0,034) entre a Percentagem de Episódios de 

Informação Parcialmente Explícita e a Percentagem de Comportamentos dos Alunos em 

Prática em Deslocamento; 

 Com estes resultados podemos inferir que no grupo experimental, no final do 

estudo, os professores mais satisfeitos com a sua formação apresentavam uma maior 

percentagem de episódios de introdução das actividades, e que estes aumentavam 

quando a informação é parcialmente explícita. Verifica-se ainda que quando a 
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informação implícita aumentava, o tempo de introdução das actividades diminuia, que 

os comportamentos dos alunos em deslocamento aumentavam quando a informação 

parcialmente explícita diminuia e que os comportamentos dos alunos em deslocamento 

diminuiam com o aumento do protagonismo dos alunos na formação de grupos. 

 No grupo de controlo verificámos: 

- uma correlação negativa alta (r=-0,810, p=0,008) entre a Percentagem do Tempo de 

outros episódios – Aquecimento e a Percentagem de Comportamentos em Prática na 

Tarefa; 

- uma correlação negativa alta (r=-0,816, p=0,007) entre a Percentagem dos Episódios 

de Formação de Grupos com Protagonismo do Aluno e a Percentagem de 

Comportamentos em Prática na Tarefa. 

 Estes resultados revelam que no grupo de controlo, no final do estudo, quando o 

tempo destinado ao aquecimento e o protagonismo dos alunos para a formação de 

grupos aumentaram, o empenhamento dos alunos nas tarefas diminuiu.  

  

2.2. Comparação entre-grupos 

 

 Utilizámos o teste t para verificar se existiam diferenças significativas entre os 

dois grupos no início e no final do estudo, considerando o grupo experimental e o grupo 

de controlo como duas amostras independentes. Verificámos que no início do estudo 

existiam diferenças significativas nas percentagens de Comportamentos dos Alunos em 

Prática na Tarefa. Os professores do grupo experimental têm, em média, percentagens 

de Comportamentos dos alunos em Prática Na Tarefa superiores aos do grupo de 

controlo. No final do estudo, os professores dos dois grupos não se distinguiam. 

 Para as variáveis que não cumprem os requisitos de distribuição normal e 

homogeneidade de variâncias utilizámos o teste de Mann-Whitney. No início do estudo 

o grupo experimental apresentava percentagens mais elevadas de: Tempo Total de 

Organização; Comportamentos dos Alunos em Transição Fora da Tarefa; 

Comportamentos de Manipulação de Material Fora da Tarefa; Episódios de 

Comunicação Verbal; Episódios de Prática em Áreas e Episódios de Prática em 

Observação. 
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 O grupo de controlo apresentava percentagens mais elevadas de: Tempo Total de 

Instrução; Comportamentos dos Alunos em Prática Moderadamente Mais Fácil; 

Comportamentos dos Alunos em Prática em Espera; Episódios de Demonstração e 

Episódios de Prática Massiva Alternada. 

 

Quadro 138 – Resultados do teste de Mann-Whitney (início do estudo) 

Variável inicial Grupo M±DP p 

Percentagem do Tempo Total de Instrução Experimental 62,53±9,45 0,015 

Controlo 75,71±11,58 

Percentagem do Tempo Total de Organização Experimental 18,56±2,58 0,031 

Controlo 11,93±7,09 

Percentagem de Comportamentos dos Alunos em Prática 

Moderadamente mais Fácil 
Experimental 1,67±1,53 0,001 

Controlo 8,23±4,76 

Percentagem de Comportamentos dos Alunos em Prática 

em Espera 
Experimental 11,57±4,99 0,031 

Controlo 29,42±18,23 

Percentagem de Comportamentos dos Alunos em Transição 

Fora da Tarefa 
Experimental 2,60±1,55 0,007 

Controlo 0,50±0,58 

Percentagem de Comportamentos de Manipulação de 

Material Fora da Tarefa. 
Experimental 3,21±2,65 0,018 

Controlo 0,76±0,82 

Percentagem de Episódios de Comunicação Verbal Experimental 94,05±11,23 0,016 

Controlo 63,69±28,25 

Percentagem de Episódios de Demonstração Experimental 8,72±12,58 0,026 

Controlo 36,31±28,25 

Percentagem de Episódios de Prática Massiva Alternada Experimental 7,57±13,08 0,008 

Controlo 61,57±38,11 

Percentagem de Episódios de Prática em Áreas Experimental 62,41±44,51 0,001 

Controlo 0,00±0,00 

Percentagem de Episódios de Prática em Observação Experimental 9,97±9,36 0,039 

Controlo 1,85±5,55 
 

Durante a prática de aprendizagem, acompanha as tarefas de 

maior complexidade 
Experimental 2,88±0,35 

0,028 
Controlo 2,33±0,50 

Utiliza os alunos mais hábeis na ajuda aos colegas Experimental 1,22±0,44 
0,047 

Controlo 1,89±0,78 

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome Experimental 3,78±0,44 
0,002 

Controlo 2,44±0,726 

 

Quadro 139 – Resultados do teste Mann-Whitney (final do estudo) 

Variável final Grupo M±DP p 

Percentagem de Comportamentos dos Alunos em 

Informação Final Fora da Tarefa 
Experimental 0,72±1,20 0,029 

Controlo 0,00±0,00 

Percentagem de Episódios de Introdução das Actividades Experimental 22,21±7,90 0,042 

Controlo 33,96±12,77 

Percentagem de Episódios de prática Experimental 76,29±9,13 0,034 

Controlo 63,53±11,73 

Percentagem de Episódios de prática em Áreas Experimental 73,18±38,49 0,002 

Controlo 14,75±32,90 

Percentagem de Episódios de Prática em Grupos/tarefa Experimental 0,00±0,00 0,029 

Controlo 28,92±38,76 
 

Dirige-se aos alunos utilizando o seu nome Experimental 3,11±0,33 0,003 

Controlo 2,33±0,50 
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 No final do estudo verificámos que o grupo experimental apresentava 

percentagens mais elevadas de comportamentos dos alunos de Informação Final Fora da 

Tarefa, Episódios de Prática e Episódios de Prática em Áreas.  

 O grupo de controlo apresentava maior percentagem de Episódios de Introdução 

de Actividades e de Episódios de Prática em Grupos/Tarefas. 

 Neste ponto, foi interessante verificar que as diferenças entre os dois grupos 

diminuíram apesar da nossa intervenção ter sido maior no grupo experimental (Quadros 

138 e 139). 

 

 2.2.1. Correlação entre-grupos 

 

 Recorrendo ao coeficiente de correlação Rho de Sperman constatámos que: 

- no grupo experimental confirmou-se uma correlação positiva forte (r=0,720, p=0,029) 

entre a Evolução da Satisfação dos Professores com a Formação e a Evolução do 

Tempo de Prática;  

- no grupo de controlo existia uma correlação negativa forte (r=-0,733, p=0,025) entre a 

Evolução da Percentagem do Tempo de Prática e a Evolução da Percentagem do Tempo 

de Transição. 

 Destes resultados destacamos que, no grupo experimental, a satisfação dos 

professores com a formação aumenta com o aumento do tempo de prática dos alunos. 

 Entre as escolas, verificámos: 

- na Escola D, do grupo de controlo, existia uma relação perfeita entre a Evolução do 

Tempo de Prática e a Evolução da Satisfação dos Alunos com as aulas de Educação 

Física; e  

- na Escola C, do grupo de controlo, existia uma correlação negativa muito forte (r=-

0,900, p=0,037) entre a Evolução da Percentagem do Tempo de Prática e Evolução da 

Percentagem do Tempo de Transição; 

- nas Escolas A e B, do grupo experimental, não se verificaram correlações 

significativas entre as variáveis. 

 Relativamente à dimensão clima, verificou-se que no ínicio do estudo: 

- no grupo experimental, havia uma correlação perfeita entre o acompanhamento de 

tarefas complexas e a interacção sobre assuntos pessoais; 
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- no grupo de controlo, existiam: uma correlação positiva forte entre a Satisfação inicial 

dos Alunos com as aulas de Educação Física, com os reforços apropriados (r=0,845, 

p=0,008); e uma correlação positiva moderada com a interacção sobre assuntos pessoais 

(r=0,693, p=0,039). 

 Os resultados encontrados no início do estudo evidenciaram que no grupo de 

controlo o aumento da satisfação dos alunos está associado ao aumento dos reforços 

apropriados e com as interacções com os professores sobre assuntos pessoais.  

 No final do estudo, apenas se verificou uma correlação positiva forte (r=0,750) 

no grupo experimental, entre “solicita auto-apreciação” e “interage sobre assuntos 

pessoais”. Na Escola A, observámos duas correlações positivas perfeitas entre 

“acompanha as tarefas complexas” com “revela expectativas positivas”; e “solicita auto-

apreciação” com “interage sobre assuntos pessoais”. 

 No grupo de controlo, por grupos, não se verificaram correlações entre as 

variáveis. Porém, na Escola D observámos uma correlação positiva forte (r=0,894) entre 

a Satisfação final dos alunos com as aulas de Educação Física e “revela expectativas 

positivas”. 

 Em síntese, destacamos a associação entre o aumento da satisfação dos 

professores do grupo experimental com o aumento do tempo de prática dos alunos. 

Relativamente à dimensão clima relacional, no início do estudo, o número de 

professores que durante a prática de aprendizagem acompanhava as tarefas de maior 

complexidade e se dirigia aos alunos utilizando o seu nome foi, igualmente, superior no 

grupo experimental. No final do estudo, os professores do grupo experimental apenas 

apresentavam valores, em média, superiores aos do grupo de controlo quanto a 

dirigirem-se aos alunos utilizando o seu nome. 

 

 

3. A avaliação da formação realizada 

 

 De acordo com Guskey (2002) e Day (2007), para medir o impacto da formação, 

devemos analisar os efeitos da mesma em alguns aspectos, designadamente: os novos 

conhecimentos/competências adquiridas com a formação; de que forma esses novos 
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conhecimentos/competências foram aplicados; que tipo de apoio foi dado pela escola; 

que mudanças ocorreram na escola e que impacto teve a formação nos alunos. 

 Assim os quadros que apresentamos de seguida fazem uma análise comparativa 

entre as quatro escolas relativamente a cada um dos aspectos acima mencionados. 

 

4.1. Novos conhecimentos/competências 

 

 Em relação aos novos conhecimentos/competências utilizámos as componentes 

do conhecimento profissional dos professores de Shulman (1997): 

 

Quadro 140 – Novos conhecimentos/competências adquiridas com a formação 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

N
o

v
o

s 

co
n

h
ec

im
en

to
s/

 

co
m

p
et

ên
ci

a
s 

 

- Conhecimento 

pedagógico do conteúdo; 

- Conhecimento 

pedagógico; 

- Capacidade reflexiva. 

 

 

- Não respondeu; 

- Conhecimento 

pedagógico do conteúdo; 

- Conhecimento 

pedagógico; 

- Capacidade reflexiva. 

- Não respondeu; 

- Conhecimento 

pedagógico do 

conteúdo; 

- Conhecimento 

pedagógico. 

- Conhecimento 

pedagógico do 

conteúdo; 

- Conhecimento 

pedagógico; 

- Outros. 

 

 Na categoria Conhecimento Pedagógico do Conteúdo incluímos as Didácticas 

mencionadas (Ginástica, Aptidão Física, Andebol, Desportos de Ar livre). 

 Na categoria Conhecimento Pedagógico reunimos a Educação Especial 

(Dislexia/hiperactividade, Enquadramento legal dos alunos com necessidades 

educativas especiais); a Gestão/Organização da aula (espaço, materiais, tempo, alunos); 

o Clima da aula (relações interpessoais, relação aluno-matéria, relação professor-aluno); 

a Instrução; o Planeamento; e as Novas tecnologias/Informática (Excel, Quadros 

Interactivos). Em Outros foi incluída uma acção de formação em Socorrismo. 

 O Quadro 140 evidencia que nas escolas do grupo experimental para além da 

aquisição de conhecimentos pedagógicos e pedagógicos do conteúdo os professores 

fazem menção à capacidade reflexiva:  

 “A formação ajudou sobretudo a perceber que a formação contínua e específica na nossa área 

 de intervenção é decisiva para o nosso sucesso profissional que se traduz nas aprendizagens 

 efectivas dos alunos”.  
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 Outro professor chegou mesmo a referir que esta atitude reflexiva pode 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino:  

 “Desenvolvimento de atitudes conducentes à reflexão sobre a intervenção pedagógica.”. 

 Como pudemos constatar o desenvolvimento profissional baseado na reflexão 

foi reconhecido e apreciado pelos docentes do grupo experimental.  

 

4.2. Aplicação dos novos conhecimentos/competências 

 

 Um outro aspecto relevante na avaliação do impacto da formação é de que modo 

os novos conhecimentos/competências foram aplicados. Como podemos observar no 

quadro abaixo, os professores do grupo experimental foram mais consensuais na forma 

como fizeram a sua aplicação evocando essencialmente a preparação, a condução e a 

avaliação das situações educativas: 

 “O visionamento das gravações das aulas permitiu fazer a correcção e aplicação de uma forma 

 gradual dos conhecimentos referidos” 

 “Após a reflexão, aplicação de novas estratégias trabalhadas e discutidas nas sessões de 

 formação” 

 “A reflexão feita “obrigou-me” a alterar alguns aspectos menos positivos na condução da 

 aula” 

 “Ajudou a seleccionar os exercícios para as aulas de ginástica e a optimizar o tempo de prática 

 dos alunos” 

 “A minha preocupação nas aulas sempre que era solicitado para falar com os alunos, circulava 

 pela sala e falava com os alunos de perto sem gritar de um lado para o outro. Utilizei ainda uma 

 maior variedade de exercícios na mesma estação sobre uma matéria”. 

 No grupo de controlo a maioria dos professores referiu ainda não ter aplicado os 

conhecimentos/competências adquiridos na formação no ensino da Educação Física, 

mas ter aplicado nas aulas das áreas curriculares não disciplinares. 

 Na categoria Inespecífico colocámos a aplicação dos novos 

conhecimentos/competências nas aulas teóricas. 
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Quadro 141 – Forma como aplicou os novos conhecimentos/ competências 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 
 Escola A Escola B Escola C Escola D 

D
e 

q
u

e 
fo

rm
a

 

a
p

li
co

u
 o

s 
n

o
v

o
s 

co
n

h
ec

im
en

to
s/

 

co
m

p
et

ên
ci

a
s 

- Na preparação/ 

condução/ avaliação das 

situações educativas; 

- Projectos para a escola. 

- Não respondeu; 

- Na preparação/ 

condução/ 

avaliação das 

situações 

educativas. 

 

- Não respondeu; 

- Não aplicado; 

- Inespecífico; 

- Na preparação/ 

condução/ avaliação das 

situações educativas; 

- Nas Áreas Curriculares 

não disciplinares 

- Não aplicado; 

- Inespecífico; 

- Na preparação/ 

condução/ avaliação 

das situações 

educativas; 

- Construção de 

materiais didácticos. 

 

 A formação deve ser realizada preferencialmente na área de docência dos 

professores e que estes apliquem os conhecimentos adquiridos em prol do sucesso dos 

alunos. 

 

4.3. Apoio recebido 

 

 Quanto ao tipo de apoio ministrado pela escola para participar na formação, para 

partilhar e implementar esses novos conhecimentos/competências todas as escolas 

referiram a cedência do espaço, equipamentos e materiais. Apenas as escolas do grupo 

de controlo referiram a disponibilidade horária e somente na Escola A foi mencionado o 

apoio dos colegas: 

 “Apoio dos colegas na partilha de experiências e na introdução dos dados no programa 

 fitnessgram”. 

 “Da escola não tive, mas houve um claro apoio ao nível do departamento de EF”. 

 

 

 

Quadro 142 - Tipo de apoio recebido 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

T
ip

o
 d

e 

a
p

o
io

 

re
ce

b
id

o
 - Apoio da direcção; 

- Apoio de colegas; 

- Espaço/ Equipamentos/ 

Materiais / Documentos. 

- Nenhum; 

- Espaço/ 

Equipamentos/ 

Materiais / 

Documentos. 

- Nenhum; 

- Não respondeu; 

- Disponibilidade 

horária 

 

- Nenhum; 

- Espaço/ Equipamentos/ 

Materiais / Documentos; 

- Disponibilidade horária; 

- Divulgação. 

 

 O Representante do grupo de Educação Física de uma das escolas do grupo de 

controlo chegou mesmo a afirmar que a escola estava organizada para possibilitar a 

frequência em acções de formação, às quartas-feiras, a partir das dezassete horas. 
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 O desenvolvimento profissional baseado no apoio dos colegas foi mencionado 

apenas na Escola A. A observação entre colegas e o apoio mútuo possibilitaram o 

transfer de conhecimentos e competências. Pontualmente, recolhemos evidências de 

que o apoio profissional aumentou a cultura de trabalho colaborativo. 

 

4.4. Mudanças ocorridas na escola 

 

 Quando perguntámos que mudanças ocorreram na escola após a formação 

verificaram-se diferenças muito significativas. Os professores da Escola A referiram 

melhorias na qualidade do ensino e na relação entre os colegas: 

 “Esta formação deu-nos uma maior abertura de análise e de interacção com os colegas de EF”. 

 “Abertura no grupo de EF a outras situações/realidades” 

 “Em quase todas as aulas dadas pelos professores deste grupo sentiu-se que os mesmos 

 tentavam corrigir as deficiências que foram detectadas tanto pelos colegas como pelos 

 formadores”. 

 No grupo de controlo, a melhoria da qualidade do ensino foi apenas referenciada 

na Escola D. 

 
Quadro 143 - Mudanças na escola 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

M
u

d
a

n
ça

s 
n

a
 

es
co

la
 

- Reduzidas ou nulas; 

- Inespecíficas; 

- Expectativas futuras de 

mudança; 

- Melhoria da relação entre 

colegas; 

 - Melhoria da qualidade do 

ensino. 

- Reduzidas ou nulas; 

- Expectativas futuras 

de mudança; 

- Melhoria da relação 

entre colegas. 

- Não 

respondeu; 

- Reduzidas ou 

nulas. 

 

- Reduzidas ou 

nulas; 

- Indeterminadas;  

- Melhoria da 

qualidade do 

ensino. 

 

 Como vimos na revisão da literatura, as crenças e as atitudes dos professores só 

se modificam se os professores perceberem os resultados positivos na aprendizagem dos 

alunos (Guskey, 1986, 2000, 2002a, 2002b). A evidência de que uma determinada 

prática influencia positivamente a aprendizagem e a melhoria dos resultados dos alunos 

é um pré-requisito para a mudança das atitudes e das crenças da maioria dos 

professores. Apenas os professores das Escolas A e D referiram ter havido uma 

melhoria da qualidade do ensino. 
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4.5. Impacto nos alunos 

 

 Em relação ao impacto que a formação teve no desempenho dos alunos em três 

escolas foi referida a melhoria da qualidade da participação dos alunos. A Escola A 

ainda mencionou a melhoria da qualidade do ensino: 

 “Melhoria no comportamento durante a aula; maior preocupação com a execução das tarefas” 

 “Esta formação concedeu-me uma maior maturidade e capacidade de análise das necessidades 

 dos meus alunos”. 

 “Provocou um aumento do tempo de prática e por consequência um aumento de feedback 

 pedagógico principalmente ao nível dos feedbacks descritivos e prescritivos”. 

 

Quadro 144 - Impacto nos alunos 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Im
p

a
ct

o
 n

o
s 

a
lu

n
o

s 

- Nenhum; 

- Melhoria da participação 

dos alunos;  

- Melhoria da qualidade 

do ensino. 

- Não respondeu; 

- Previsão de 

melhorias no próximo 

ano lectivo; 

- Melhoria da 

participação dos 

alunos. 

- Não respondeu; 

- Nenhum; 

- Melhoria da 

participação dos 

alunos. 

- Nenhum; 

- Não aplicado; 

- Inespecífico. 

 

 

 Os professores da Escola B revelaram algumas expectativas em relação a 

mudanças no ano lectivo seguinte. Na Escola D, a formação realizada não teve efeitos 

no desempenho dos alunos. 

 

  

5. Apreciação do modelo integrado de desenvolvimento profissional 

 

 Através da autoscopia, auscultámos ainda os professores quanto: aos aspectos 

negativos e positivos; ao impacto individual e no grupo, e sugestões de melhoria do 

programa de formação. Ao longo das sessões de formação os professores referiram 

ainda efeitos da formação nos alunos, nos professores e na escola. 

 Apesar de, na avaliação da formação, não se terem pronunciado sobre a 

elaboração dos portefólios, gostaríamos de manifestar que os produtos finais 
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apresentados espelhavam o comprometimento, o empenho e a valorização deste 

processo em cada uma das escolas.  

 

5.1. Aspectos negativos 

 

 A metodologia utilizada provocou alguns constrangimentos num professor da 

Escola A que referiu: 

 “Nível elevado de exigência em relação a alguns aspectos da recolha dos dados relacionados 

 com a gravação áudio das aulas e das sessões (constrangimentos)” 

 A metodologia utilizada causou ainda algum desconforto: 

 “Não me senti muito «confortável», com a metodologia de recolha de dados pela gravação do 

 som (pode ser que futuramente isto deixe de acontecer)” 

 

Quadro 145 - Aspectos Negativos do Modelo Integrado de Desenvolvimento Profissional 

 Grupo Experimental 

 Escola A Escola B 

A
sp

ec
to

s 

N
eg

a
ti

v
o

s 
d

a
 

F
o

rm
a

çã
o
  

- Indisponibilidade de horário; 

- Falta de adesão/envolvimento; 

- Indisponibilidade para partilhar experiências; 

- Pouca clareza na explicitação inicial dos objectivos; 

- Falta de à-vontade com a metodologia utilizada. 

- Nenhum; 

- Falta de assiduidade; 

- Indisponibilidade de horário; 

- Falta de adesão/envolvimento. 

 

 

 O Representante do grupo de Educação Física da Escola B na entrevista final 

referiu que a sua falta de assiduidade esteve relacionada com o facto de a formação não 

ter correspondido às expectativas iniciais, e que se tivesse percebido melhor os 

objectivos do estudo tinha feito um esforço maior para participar: 

 “Pois, eu penso, pronto, que as dificuldades que eles têm, pronto, vêm daí... vêm daí.... Eu 

 não... eu quando digo... eu quando digo em termos da avaliação formativa, a ideia era termos 

 um conjunto de instrumentos que permitissem facilitar a vida do professor e do aluno, não é!? 

 Esses documentos o nosso grupo não tem! Não tem! Portanto, a avaliação formativa das aulas, 

 é... é pronto, é o feedback... é o momento em que o professor está com o aluno, faz as 

 correcções e tenta que as coisas melhorem. Nós não temos... nós não temos essa... essa  estrutura 

 montada no nosso grupo. Não temos! E logicamente, pronto, se calhar, a avaliação 

 formativa do professor, depois... também vai influenciar o seu desempenho” (RGB). 

 “Temos uma fichinha de auto-avaliação. Também já está definida há não sei quanto tempo. E 

 precisava de actualização... Foi actualizada o ano passado... pelo Professor 4. E pronto... 
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 e pouco... pouco... e pouco mais. A avaliação passa por isso. E não... a avaliação... a auto-

 avaliação passa pelo preenchimento... da ficha no final do período. Mais nada” (RGB). 

 “Não, essa ficha não temos! Não temos essa ficha de auto-avaliação! Não temos isso... não! 

 Isso viria na sequência daquilo que estou a dizer da avaliação formativa. Não temos! Eu  conheço 

 várias fichas desse tipo... mas não... Não! O nosso grupo… não temos isso! Não fazemos 

 isso!” (RGB). 

 “ (…) se tivesse essa ideia inicial como é que isto, como é que o estudo, como é que as coisas 

 podiam funcionar talvez tivesse esforçado um bocadinho mais para cumprir mais, como estava 

 com aquela ideia de que não era bem aquilo que eu queria (…) “ (RGB). 

 Os professores da Escola B criaram expectativas em relação à construção de 

materiais que não foram concretizados. Ao contrário do que afirmámos na revisão da 

literatura específica (Bandura, 1997), o  sentimento de eficácia inerente ao trabalho que 

poderia vir a ser desenvolvido pelo grupo nesta formação foi desmoronando com a falta 

de colaboração entre os colegas, o que inviabilizou que fossem atingidos os objectivos 

pretendidos. A falta de assiduidade/adesão dos docentes condicionou a elaboração de 

uma grelha de auto-avaliação que ia ao encontro das suas expectativas e das 

necessidades de formação colectivas diagnosticadas – a avaliação formativa.  

 

5.2. Aspectos positivos 

 

 Os professores identificaram os seguintes efeitos positivos nos alunos: 

 “Melhor consciencialização das necessidades individuais ao nível da prática pedagógica” 

 “Correcção de alguns erros só detectáveis a partir do visionamento das filmagens” 

 “Melhoria das práticas que se reflectiu em aprendizagens mais eficientes dos alunos” 

 E em relação aos efeitos da formação nos próprios mencionaram: 

 “Discussão de novas formas de intervenção no espaço «aula»” 

 “Melhoria da prática pedagógica” 

 “Toda a formação foi muito positiva. Os aspectos mais relevantes prendem-se com a análise das 

 nossas aulas e dos outros colegas” 

 “Promoção de uma auto-avaliação e avaliação entre pares mais objectiva e aprofundada”  
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Quadro 146 – Aspectos positivos da formação 

 Grupo Experimental 

 Escola A Escola B 

A
sp

ec
to

s 

P
o

si
ti

v
o

s 

d
a

 

F
o

rm
a

çã
o
 

- Efeitos da formação nos professores; 

- Características da formação; 

- Vantagens da relação entre pares; 

- Efeitos da formação nos alunos. 

- Não respondeu; 

- Efeitos da formação nos professores; 

- Efeitos da formação nos alunos; 

- Características da formação; 

- Vantagens da relação entre pares. 

 

 

 Ao nível das características da formação evidenciaram: a disponibilidade dos 

formadores e os temas serem adequados às suas necessidades. 

 A categoria vantagens da relação entre pares reuniu a valorização da formação 

como um espaço de reflexão conjunta, a supervisão entre pares e a partilha de 

experiências, ideias e conceitos. 

 Após a apresentação dos resultados ao grupo disciplinar o Representante referiu 

ter ficado surpreendido com os mesmos: 

 “ (…) eu para já fui surpreendido pelo estudo que vocês fizeram, fiquei agradado com a 

 informação recolhida e com aquilo que vocês apresentaram (…) mas fiquei agradado e 

 surpreendido (…)” (RGB). 

 Os testemunhos dos professores comprovam que as características da formação 

implementada no nosso estudo tiveram impacto quer ao nível dos professores, quer ao 

nível dos alunos. 

 

5.3. Impacto pessoal 

 

 

 Ao nível do impacto pessoal da formação, os professores referiram: 

 “Análise e caracterização mais detalhada das nossas aulas” 

 “Detecção de erros e de alguns comportamentos menos positivos do professor” 

 “Reflexão sobre práticas e metodologias profissionais” 

 “Introspecção das minhas práticas” 

 “Partilha de experiências entre os vários professores” 

 “Reflexão sobre alguns aspectos mais importantes evidenciados na auto-observação de aulas e 

 observação entre pares” 

 “Preocupação em melhorar aspectos menos bons da minha intervenção pedagógica” 

 “Apostar mais e procurar formação nas áreas menos fortes” 
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Quadro 147 – Impacto pessoal 

 Grupo Experimental 

 Escola A Escola B 
Im

p
a

ct
o

 P
es

so
a

l 
- Definição de estratégias para melhoria da 

intervenção pedagógica; 

- Promoção da minha formação pessoal e 

profissional; 

- Reflexão e partilha de experiências com 

colegas; 

- Desconforto com a metodologia utilizada; 

- Maior consciencialização das necessidades 

de formação na intervenção pedagógica. 

- Promoção da minha formação pessoal 

e profissional; 

- Definição de estratégias para melhoria 

da intervenção pedagógica. 

  

 Apesar de um professor se ter sentido incomodado com a metodologia utilizada, 

consideramos que esta alcançou os efeitos pretendidos ao estimular a reflexão e a 

partilha de experiências sobre as suas práticas profissionais. 

 

5.4. Impacto no grupo de Educação Física 

 

  

 Ao nível do grupo de Educação Física a formação teve impacto nos seguintes 

aspectos: 

 “Com o tempo, a nossa experiência vai influenciar a actividade do grupo, ao nível das 

 planificações e da elaboração de documentos essenciais” 

 “Foi muito interessante verificar a capacidade que o grupo foi revelando ao longo do tempo de 

 uma maior abertura para «discutir» assuntos que muitas vezes parecem mais pessoais e 

 individuais” 

 “Sensibilização para alguns problemas da prática lectiva” 

 “Alteração de alguns comportamentos profissionais” 

 “Definição futura de estratégias comuns de intervenção” 

 
Quadro 148 – Impacto no Grupo 

 

Grupo Experimental 

Escola A Escola B 

Im
p

a
ct

o
 

n
o

 G
ru

p
o

 

- Melhorar a comunicação/reflexão; 

- Melhorar a intervenção pedagógica; 

- Aprofundar conhecimentos. 

- Não respondeu; 

- Não sabe; 

- Melhorar a intervenção pedagógica. 
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 Colocar os professores a conversarem sobre as suas práticas e as dos seus 

colegas num clima de abertura nem sempre é fácil. Este processo é lento, mas, 

paulatinamente, os professores foram dialogando e melhorando a comunicação. 

 

5.5. Efeitos da formação nos alunos 

 

 Foram referidos pelos professores os seguintes efeitos da formação nos alunos: 

mudanças das práticas, redução dos tempos de transição, formação de grupos. 

 

Quadro 149 – Efeitos da formação nos alunos 

 Grupo Experimental 

 Escola A Escola B 

E
fe

it
o

s 
d

a
 

fo
rm

a
çã

o
 

n
o

s 
a

lu
n

o
s 

- Mudança das práticas. 

- Nenhuns; 

- Reduzir tempos de transição; 

- Formação dos grupos. 

 

 Qualquer formação deve ter como principal finalidade melhorar a qualidade das 

aprendizagens dos alunos. Ter um ensino de qualidade é essencial para o sucesso dos 

alunos. 

 

5.6. Efeitos da formação nos professores 

 

 O Quadro 150 apresenta os efeitos da formação nos professores identificados 

pelos próprios. A maior consciencialização das dificuldades, a troca de experiências, a 

valorização da experiência profissional, uma maior abertura, a valorização da 

observação das práticas e da formação recíproca e uma maior reflexividade foram 

aspectos evidenciados por ambas as escolas. 
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Quadro 150 – Efeitos da formação nos professores 

 Grupo Experimental 

 Escola A Escola B 
E

fe
it

o
s 

d
a

 f
o

rm
a

çã
o

 n
o

s 
p

ro
fe

ss
o

re
s 

- Maior consciencialização das 

dificuldades; 

- Troca de experiências; 

- Valorização da experiência profissional; 

- Maior abertura; 

- Valorização da observação; 

- Valorização da supervisão; 

- Reconhecimento de boas práticas; 

- Trabalho colaborativo; 

- Diálogo profissional; 

- Maior reflexividade (reflexão pós-aula); 

- Valorização da formação recíproca. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- Maior consciencialização das 

dificuldades; 

- Troca de experiências; 

- Valorização da experiência profissional; 

- Maior abertura; 

- Valorização da observação; 

- 

- 

- 

- 

- Maior reflexividade (reflexão pós-aula); 

- Valorização da formação recíproca; 

- Auto-avaliação; 

- Partilha (documentos); 

- Coleguismo; 

- Pontualidade; 

- Estímulo ao estudo autónomo; 

- Procura de formação nas matérias 

fracas; 

- Colmatar lacunas da formação inicial; 

- Mudança das práticas; 

- Valorização pessoal. 

 

 Na Escola B, os professores reconheceram a ineficácia de algumas práticas e 

referiram que iriam propor algumas alterações a esse nível (e.g., actividade do grupo 

para os alunos). 

 

5.7. Sugestões 

 

 Os professores deixaram ainda as seguintes sugestões de melhoria do modelo 

integrado de desenvolvimento profissional: 

- ao nível da preparação da formação, um professor sugeriu que estudos deste género 

deviam ser propostos com mais antecedência para que no horário dos professores já 

estivesse contemplado um número de horas para o efeito; 

- quanto ao processo de formação, sugeriram uma maior explicitação inicial dos 

objectivos de formação; uma metodologia alternativa às filmagens (áudio); mais sessões 

de reflexão e de maior duração; 
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- em relação às metodologias utilizadas, referiram a pertinência de um plano de acção 

para motivar os professores a participar e uma nova acção de formação para todo o 

grupo no ano lectivo seguinte. 

 
Quadro 151 – Sugestões de melhoria do modelo integrado de desenvolvimento profissional 

 Grupo Experimental 

 Escola A Escola B 

S
u

g
es

tõ
es

 

- Não respondeu; 

- Preparação da formação; 

- Processo de formação. 

- Não sabe; 

- Não respondeu; 

- Metodologias utilizadas. 

 

 

 Considerámos importante recolher as sugestões de melhoria do nosso modelo de 

desenvolvimento profissional com o intuito destas poderem vir a ser tidas em conta em 

futuros processos de formação. 

 

 

6. Factores que condicionaram o desenvolvimento profissional em contexto escolar 

  

 Seguidamente, apresentamos a percepção dos professores acerca dos factores 

potenciadores e inibidores do DPC em contexto escolar. 

 

6.1. Factores potenciadores do DPC 

 

 Foram identificados como factores potenciadores do DPC: o ambiente de 

respeito mútuo; a estabilidade docente; o cumprimento dos compromissos individuais e 

colectivos; a formação contextualizada; o incentivo à formação interna; a liderança e o 

trabalho colaborativo. 

 

Quadro 152 – Factores Potenciadores do DPC 

Factores potenciadores do DPC 

- Ambiente de respeito mútuo; 

- Estabilidade docente; 

- Cumprimento dos compromissos; 

- Formação contextualizada; 

- Incentivo à formação interna; 

- Liderança; 

- Trabalho colaborativo. 
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Estes factores vão ao encontro dos aspectos referenciados na revisão da literatura 

Flores, Veiga Simão (2005, 2007) e Forte (2009).  

 

6.2. Factores inibidores do DPC 

 

 Foram identificados como factores inibidores do DPC: a falta de abertura; a 

exposição; o individualismo; a sobrecarga/disponibilidade; os motivos pessoais; a 

resistência à mudança; a falta de adesão dos professores; a acomodação; o facto da 

formação não corresponder às expectativas; a situação profissional; o horário; a falta de 

espírito colaborativo e a falta de comprometimento. 

 

Quadro 153 – Factores inibidores do DPC 

Factores inibidores do DPC 

- Falta de abertura; 

- Exposição; 

- Individualismo; 

- Sobrecarga/Disponibilidade; 

- Motivos pessoais; 

- Resistência à mudança; 

- Falta de adesão dos professores; 

- Acomodação; 

- Não corresponder às expectativas; 

- Situação profissional; 

- Horário; 

- Falta de espírito colaborativo; 

- Falta de comprometimento. 

 

 

 Os professores que abandonaram a formação alegaram que foram motivos 

pessoais que limitaram a sua disponibilidade para continuarem no processo. Tal como 

os factores potenciadores do DPC, os aspectos inibidores mencionados foram 

igualmente ao encontro da literatura revista (Flores, Veiga Simão, 2005, 2007; e Forte, 

2009). 

 

 

7. A percepção dos Directores das escolas sobre o estudo 

 

 

 O Director da Escola B estava convicto de que a adesão tinha sido total e que, 

portanto, todos os professores tinham participado no estudo. Desconhecia que três 

professores haviam ficado de fora do estudo, desde o início, e que dois professores 
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tinham desistido durante a formação. A este respeito, a equipa de investigadores 

reconheceu que, porventura, se tivesse envolvido mais a Direcção no estudo, 

nomeadamente dando conhecimento do decorrer dos trabalhos via correio electrónico, 

provavelmente, teria evitado algum descomprometimento por parte dos professores. 

 Todos os Directores consideraram que a organização dos horários dos docentes 

oferecia alguma disponibilidade para os professores participarem em programas de 

formação. Nas Escolas A e B as aulas terminam todos os dias às dezasseis horas e 

quarenta e cinco minutos, e nas Escolas C e D, não há aulas, às quartas-feiras durante o 

período da tarde. Referiram ainda que prestaram todo o apoio solicitado e que, nalguns 

casos os professores não solicitaram qualquer tipo de apoio. O Director da Escola C 

personalizou o pedido de autorização aos Encarregados de Educação para a filmagem 

das aulas de Educação Física com o objectivo de fortalecer o pedido de colaboração e 

manifestar o parecer favorável à realização do estudo. 

 

Quadro 154 – Percepção dos Directores das Escolas sobre o Estudo realizado 

 Grupo Experimental Grupo de Controlo 

 Escola A Escola B Escola C Escola D 

Adesão dos 

professores 
Total Total Total Total 

Apoio prestado 

- Disponibilidade 

de horário; 

- Recursos 

materiais/ 

Equipamentos. 

 

Disponibilidade 

de horário. 

- Disponibilidade 

de horário; 

- Motivação dos 

colegas; 

- Personalização 

da autorização 

para os EE. 

Disponibilidade 

de horário. 

Acompanhamento 

Reuniões de 

Conselho 

Pedagógico 

 (via RG) 

Pouco 

acompanhamento 

(confiança total 

no RG) 

Pouco 

acompanhamento 

(via RG) 

Pouco 

acompanhamento 

(via RG) 

 

  

 Apenas o Director da Escola A revelou estar informado acerca do 

desenvolvimento da formação, quer através das reuniões de Conselho Pedagógico, quer 

em conversas informais com o Representante do grupo. O Representante do grupo no 

início do estudo solicitou à investigadora os diapositivos da apresentação do estudo ao 

grupo para fazer uma exposição no Conselho Pedagógico. 
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PARTE 4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 

 Nesta última parte apresentamos as conclusões do estudo e as principais 

recomendações para investigações futuras. 
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CONCLUSÕES 

 

Esta investigação envolveu vinte e três professores de Educação Física, quatrocentos 

e noventa e cinco alunos, e os Directores das quatro escolas básicas da Península de 

Setúbal envolvidas. Em duas destas escolas decorreu o tradicional modelo de formação 

contínua, enquanto noutras duas implementámos, durante o ano lectivo de 2009/2010, 

um modelo integrado de desenvolvimento profissional contínuo. 

O principal objectivo deste estudo foi analisar o impacto desse modelo de formação 

para professores de Educação Física, com recurso à formação recíproca, em contexto, 

assente nas necessidades de formação percebidas pelos formandos, realizada de modo 

sistemático e com follow-up. 

A primeira etapa deste programa de formação consistiu no levantamento das 

necessidades dos grupos disciplinares. As dificuldades colectivas prioritárias dos 

professores enquadravam-se, sobretudo, nas teorias implícitas, pré-concepções e crenças 

dos professores e a sua relação com a actividade de ensino (e.g.: “Para que serve a 

disciplina de Educação Física? O que é de facto fundamental?”), do planeamento (e.g.: 

a gestão dos PNEF de acordo com os interesses dos alunos) e da relação entre o 

planeamento e o comportamento do professor e dos alunos (e.g.: avaliação formativa e a 

constituição de grupos). Perceber as suas dificuldades, implicou aprofundar os motivos 

que têm condicionado a sua prática lectiva, a saber: as decisões de escola; a dinâmica e 

as decisões de grupo; as características pessoais e profissionais dos professores; as 

características dos alunos/turmas; a atitude dos Encarregados de Educação e dos 

professores das outras disciplinas face à disciplina de Educação Física e o próprio 

contexto da formação. 

Durante as sessões de formação percebemos a influência que as orientações 

conceptuais dos professores de Educação Física, fortemente enraizadas na experiência, 

pessoal e profissional, tiveram no seu desempenho profissional. As diferentes 

orientações educacionais dos professores dificultaram os entendimentos e o 

cumprimento dos compromissos colectivos, o que, por sua vez, comprometeram a 

uniformização das práticas. 
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Os professores reconheceram a importância da articulação horizontal (por ano de 

escolaridade) e vertical (do 1.º ao 12.º ano), do currículo, bem como das diferentes 

formas de avaliação dos alunos para a optimização dos processos de ensino-

aprendizagem. Os professores ressalvaram ainda o desajuste das matérias nucleares face 

aos interesses e motivações actuais dos alunos, justificando a inclusão de novas matérias 

alternativas. 

Uma das necessidades colectivas identificadas pelos professores de uma das escolas 

do grupo experimental foi a constituição dos grupos/equipas. Durante a formação 

analisámos os critérios possíveis para a formação dos grupos: preferência dos alunos, 

grupos homogéneos, grupos heterogéneos e ainda a alternância entre grupos 

homogéneos e heterogéneos. Concluímos que, efectivamente, o critério de preferência 

dos alunos, salvo raras excepções, não se coaduna com a intencionalidade que o ensino 

deve perseguir. Efectivamente, a maioria dos professores tinha por hábito deixar a 

formação dos grupos/equipas à consideração dos alunos. Porém, deixar a formação de 

grupos à escolha dos mesmos retira, em parte, a responsabilidade do professor em gerir 

as diferenças e de optimizar o potencial de cada aluno. Em alternativa, sugerimos a 

definição prévia dos grupos/equipas de acordo com os objectivos a alcançar: a avaliação 

inicial e formativa, ou a adopção de formas organizativas que não consumam demasiado 

tempo de aula. 

A autoscopia foi uma das técnicas utilizadas durante o programa de formação. A 

auto-observação estimulou a auto-reflexão, a auto-supervisão e a auto-avaliação dos 

docentes. A análise reflexiva sobre a auto-formação permitiu a identificação dos 

aspectos fortes e dos aspectos a melhorar, bem como das medidas que auto-propunham 

para melhorarem a sua acção, as quais foram o ponto de partida para os grupos de 

discussão. A nossa actuação privilegiou a observação e a reflexão sobre os incidentes 

críticos da intervenção pedagógica seleccionados pelos professores. 

A hetero-observação desencadeou a avaliação entre pares, a reflexão conjunta, a 

troca de experiências e o diálogo profissional. A abertura para fazer e receber críticas 

construtivas entre colegas foi sendo conquistada sessão a sessão. A progressão auto-

observação, hetero-observação em DVD, e hetero-observação presencial foi a estratégia 

utilizada para aproximar os docentes e quebrar as barreiras, porventura, existentes. Os 

professores demonstraram maior facilidade em abordar assuntos relacionados com a 
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gestão da aula do que com aspectos da instrução, provavelmente porque estes últimos 

questionam a capacidade do professor. 

De uma maneira geral, as dificuldades dos professores, no tocante à intervenção 

pedagógica, centraram-se fundamentalmente ao nível da instrução: os professores 

admitiram que as suas dificuldades se deviam, em grande parte, à falta de preparação do 

ensino. Parafraseando um dos participantes, “os professores têm inseguranças e receios 

porque não fizeram o trabalho de casa”. Dominar as matérias de ensino e um vasto 

reportório de habilidades e soluções torna-se essencial para promover o sucesso de 

todos os alunos e o gosto/motivação pela prática das actividades físicas.  

A avaliação formativa foi outra das necessidades prioritárias trabalhadas nas sessões 

de formação. Para optimizar o processo ensino-aprendizagem os alunos devem saber o 

que é que devem ser capazes de fazer para alcançarem os resultados desejados. A auto e 

a hetero-avaliação entre os alunos é essencial para que estes se consigam situar e 

envolver para a superação de dificuldades e conquista de metas de aprendizagem, cada 

vez mais desafiantes. A aprendizagem cooperativa, o ensino recíproco e a avaliação 

formativa, foram enfatizadas no sentido de aumentar a responsabilização dos alunos 

pelas suas aprendizagens, conferindo-lhes progressivamente maior autonomia e 

responsabilidade.  

Após esta síntese das necessidades de formação diagnosticadas e dos processos 

utilizados para a superação das mesmas, vamos responder à questão que sintetiza o 

problema em estudo: qual foi o impacto da implementação do modelo integrado de 

formação  na satisfação dos professores face à formação e na qualidade do ensino? 

Para este efeito, medimos o impacto da formação na qualidade do ensino, 

nomeadamente, na satisfação dos alunos com as aulas de Educação Física e na 

eficiência da formação realizada, em particular na satisfação dos professores com a 

formação. 
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1. Impacto da formação na qualidade do ensino 

 

Relativamente à qualidade do ensino, analisámos os comportamentos de ensino do 

professor e da participação dos alunos nas aulas de Educação Física, e na satisfação dos 

alunos com as aulas de Educação Física. 

Verificámos que o feedback pedagógico foi a forma mais utilizada pelos professores 

para informar os alunos sobre o seu desempenho. No grupo experimental, quer no 

início, quer no final do estudo, os comportamentos de feedback foram maioritários 

68,19% e 74,30%, respectivamente, seguidos da observação. Numa das escolas do 

grupo experimental, um dos professores utilizava uma grelha nas aulas para situar os 

alunos nos níveis de desempenho em cada uma das matérias no domínio das actividades 

físicas. Apesar de não ser uma prática muito frequente foi nas Escolas A, C e D que se 

verificaram valores mais elevados de questionamento.  

No geral, os valores médios do tempo útil de aula variaram entre os 60% (mínimo) 

na Escola C, e os 93% (máximo), na Escola D. A média do grupo experimental 

aumentou e a do grupo de controlo diminuiu, mas ainda assim foi superior à do grupo 

experimental. No final do estudo, a Escola B foi a única onde se verificou um aumento 

do tempo útil e a que apresentou um valor médio mais elevado. 

Os valores médios do tempo de prática aumentaram em todas as escolas, tendo-se 

verificado uma redução nos tempos de introdução das actividades e de informação final. 

Ordenámos de forma decrescente o tempo médio de prática dos alunos, no final do 

estudo, de cada uma das escolas: Escola C (72,15%); Escola A (70,28%); Escola D 

(65,09%) e Escola B (62,81%). Em qualquer uma delas os valores encontram-se abaixo 

do tempo recomendado (80%). 

No grupo experimental, os valores médios para os tempos nas tarefas de introdução 

das actividades e de prática foram superiores na Escola A, onde conseguimos trabalhar 

com todo o Grupo de Educação Física. As escolas do grupo experimental foram as que 

apresentaram em média maior percentagem de episódios de prática. Pelo contrário, 

foram as escolas do grupo de controlo que apresentaram, em média, maior número de 

episódios de introdução das actividades.  
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Apesar dos valores médios dos tempos de prática terem sido superiores no grupo de 

controlo, no grupo experimental o tempo de empenhamento motor (Prática Na Tarefa) 

dos alunos foi superior na Escola A (38,11%).  

Os comportamentos Fora da Tarefa foram bastante reduzidos em todas as escolas o 

que poderá estar relacionado com o facto de as aulas terem sido filmadas. Contudo, no 

decorrer das actividades em Prática, este tipo de comportamentos aumentou em todas as 

escolas, excepto na Escola A, apresentando no final do estudo os seguintes valores: 

4,48%, na Escola A; 9,86%, na Escola B; 6,96%, na Escola C; 5,35%, na Escola D. 

As escolas do grupo de controlo eram aquelas que inicialmente apresentavam 

valores de comportamentos em Espera mais elevados. No final do estudo, os alunos da 

Escola B, do grupo experimental, foram aqueles que estiveram mais tempo de aula em 

espera (22,89%). Porém, este resultado foi devido à realização de uma actividade de 

escola que condicionou a prática lectiva. 

Os valores médios dos tempos de gestão/organização também tenderam a aumentar 

devido ao aumento dos tempos de transição. A chamada dos alunos deixou de existir no 

grupo experimental. O tempo médio de outros episódios diminuiu em todas as escolas.  

Para todas as escolas, a maioria da informação transmitida no início do estudo foi 

Parcialmente Explícita. As Escolas D e A foram as que apresentaram valores superiores 

para a informação Explícita. No grupo de controlo, no início e no final do estudo, foi a 

informação Implícita que predominou, 44,44% e 33,33% respectivamente.  

As tarefas foram maioritariamente motoras em todas as escolas. No grupo 

experimental, a Escola B apresentou uma percentagem média de Tarefas Cognitivas 

mais elevada e a Escola A destacou-se nas Tarefas Motoras. As tarefas cognitivas 

consistiram essencialmente na utilização do caderno diário para redacção dos sumários 

das aulas e registo da pulsação. 

Na Escola A, as aulas são organizadas predominantemente por Áreas. Na Escola B, 

por Áreas e Massivo Alternado; nas Escolas C e D, destacaram-se o trabalho por 

Grupos/Tarefas e o Massivo Alternado, verificando-se na Escola C, no final do ano 

lectivo, um acréscimo significativo do Massivo Simultâneo. Nesta escola nenhum 

professor trabalhou por Áreas.  

Ao longo do estudo, e no que respeita às características dos episódios de formação 

de grupos e manipulação de material, verificámos que o protagonismo do professor 
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aumentou, e, na constituição dos grupos, o protagonismo do aluno diminui no grupo 

experimental, principalmente na Escola B, o que corrobora o trabalho realizado com os 

professores ao longo das sessões. A maneira como o professor organizava os 

grupos/equipas foi o item em que os alunos manifestaram menor satisfação. Assim 

sendo, parece que, ao contrário do que seria expectável, os alunos não preferem ser eles 

a fazer os grupos/equipas. 

Acerca da gestão do sistema social dos alunos, podemos afirmar que, na 

globalidade, todas as aulas observadas decorreram sem grandes episódios de 

indisciplina. O clima das aulas, mesmo quando menos positivo, foi potenciador de 

aprendizagens. 

Nas Escolas A, B e C, relativamente ao clima, verificou-se, essencialmente, uma 

redução no acompanhamento das actividades de maior complexidade e dos alunos com 

maiores dificuldades, o que espelha um sentimento de missão cumprida no final do ano 

lectivo, associado a uma melhoria na autonomia e na responsabilização dos alunos pelos 

resultados das suas aprendizagens. Pelo contrário, na Escola D, estes comportamentos 

do professor aumentaram, o que pode revelar um forte incentivo e investimento dos 

professores para que alunos, na recta final, superem ainda algumas dificuldades e 

alcancem o sucesso pretendido. 

No que respeita à disciplina, verificou-se que os professores das escolas do grupo 

experimental tiveram comportamentos praticamente opostos. Na Escola A aumentaram 

as reacções dos professores aos comportamentos inapropriados dos alunos, mantendo o 

ambiente da aula positivo, e numa série de outras categorias verificou-se uma redução; 

na Escola B observou-se praticamente o inverso. A Escola C teve uma evolução 

equivalente à da Escola A e na Escola D a actuação dos professores foi muito 

semelhante ao longo do estudo. 

De uma maneira geral, podemos afirmar que a satisfação global dos professores com 

a formação realizada foi ligeiramente superior durante o ano lectivo de 2009/2010 

comparativamente à que realizaram nos últimos cinco anos. Nas escolas do grupo 

experimental os resultados foram distintos: na Escola A aumentou e na Escola B 

diminuiu. Os professores mais satisfeitos pertenciam à escola em que a adesão dos 

professores à formação foi unânime e a metodologia aplicada na totalidade apesar de 

todos os constrangimentos que fomos encontrando pelo caminho. O valor mais baixo 
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verificou-se na outra escola do grupo experimental, na qual, o grupo se foi 

desmobilizando mesmo antes de a formação ter iniciado. Nas escolas do grupo de 

controlo verificou-se uma melhoria da satisfação com a formação, mais acentuada na 

Escola D do que na C, apesar da Informática/Novas Tecnologias terem sido os 

temas/conteúdos de formação mais frequentados. 

Nas escolas do grupo experimental (A e B) verificaram-se ligeiros aumentos, nos 

valores médios da satisfação dos Representantes dos grupos de Educação Física. Pelo 

contrário, no grupo de controlo registou-se um ligeiro decréscimo. Os Representantes 

dos grupos das Escolas A e D eram os mais satisfeitos com a sua formação. Na Escola 

B, a falta de assiduidade do Representante do grupo condicionou o processo de 

formação. O nosso contributo resumiu-se à partilha de estratégias em conversas 

informais, algum apoio, e aconselhamento individualizado ao nível das estratégias para 

dinamizar o trabalho colaborativo: responsabilização dos docentes e divisão de tarefas 

em pequenos grupos. 

Os alunos encontravam-se ligeiramente mais satisfeitos no início do estudo que no 

final. Verificou-se uma redução da satisfação dos alunos com as aulas de Educação 

Física em todas as escolas: em 23 turmas, 8 melhoraram os seus níveis de satisfação e 

18 pioraram. Houve mais melhorias no grupo de controlo do que no experimental. Em 

todas as escolas os alunos estavam menos satisfeitos com a forma como os professores 

organizavam os grupos e as equipas. 

Parece que a nossa intervenção no grupo experimental contribuiu para aumentar a 

satisfação dos professores com a sua formação na Escola A, mas isso não se traduziu 

num aumento da satisfação dos alunos. Apenas os alunos dos Professores 9 e 10 

terminaram mais satisfeitos com as aulas de Educação Física. Nestes dois casos 

verificámos algumas mudanças positivas nas práticas dos professores, o que pode ter 

contribuído para este aumento na satisfação dos alunos. Na Escola B apenas se verificou 

uma melhoria na satisfação do Professor 4 e uma melhoria na satisfação dos alunos do 

Professor 1.  

Através do estudo das comparações e correlações entre as variáveis podemos 

concluir que, por um lado, a optimização do tempo de prática dos alunos e o empenho 

dos alunos nas tarefas propostas constituíram fortes indicadores da melhoria da 

qualidade do ensino. 



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

360 

 

 Por outro lado, a redução do número dos episódios de informação implícita, o 

aumento da informação parcialmente explícita e do tempo de introdução de actividades 

podem dever-se à aquisição de novos conhecimentos/competências na formação que, 

por sua vez, contribuíram para a melhoria da qualidade da informação transmitida aos 

alunos: mais clara, precisa e esclareceredora dos objectivos de aprendizagem. 

 Os resultados encontrados corroboram o trabalho realizado ao longo das sessões 

de formação: os professores partilharam experiências no sentido de reduzirem o tempo 

despendido em tarefas de organização, de forma a optimizarem o tempo de prática dos 

alunos, e enfatizaram a importância de curtos tempos de informação, privilegiando a 

demonstração e o feedback. Foi ainda reconhecida a importância do protagonismo do 

professor na constituição dos grupos/equipas para a concretização de objectivos a 

alcançar reforçando a intencionalidade do acto pedagógico e recorrendo, sempre que 

possível, aos dados da avaliação inicial e/ou formativa.  

 Parece que, no grupo de controlo, a satisfação dos professores com a sua 

formação aumentou com o simples facto de os alunos participarem nas aulas, mesmo 

que somente em tarefas de deslocamento. Enquanto numa das escolas (D), a satisfação 

dos professores está directamente relacionada com o aumento do tempo de prática dos 

alunos, na outra (C), verificou-se que o aumento da satisfação se devia ao aumento dos 

tempos de transição e de outros episódios. Indirectamente, parece que os alunos da 

Escola D gostam mais da disciplina de Educação Física do que os alunos da Escola C. 

Gostaríamos ainda de salientar que a satisfação dos alunos aumentou quando o 

professor realçava os comportamentos apropriados e quando, durante a aula, interagia 

com os mesmos sobre assuntos pessoais. 

 Em ambos os grupos se verificou um aumento do tempo de prática dos alunos. A 

metodologia utilizada, designadamente a filmagem de aulas, poderá ter contribuído para 

esta melhoria generalizada, pela exposição das práticas.  
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2. Eficiência da formação realizada 

 

 Ao nível da eficiência da formação realizada analisámos: os 

conhecimentos/competências adquiridos com a formação realizada aplicados na prática 

profissional; a percepção sobre o tipo de apoio da escola para participar, partilhar e 

implementar esses novos conhecimentos/competências; as percepções sobre as 

mudanças ocorridas na sua escola provocadas pela formação realizada; as percepções 

sobre o impacto da formação realizada no desempenho dos alunos; e a satisfação dos 

professores com a formação. Os resultados encontrados para a satisfação dos 

professores com a formação, ao nível da intervenção pedagógica, foram objecto de 

análise no ponto anterior (com as variáveis da qualidade do ensino e da satisfação dos 

alunos com as aulas de Educação Física). 

 Pudemos verificar diferenças entre os dois grupos que corroboram a frase de 

Guskey (2009, p. 499): “Effective Professional development requires considerable time, 

and time must be well organized, carefully structured, purposefully directed, and 

focused on content or pedagogy or both”. 

 No grupo experimental, ao nível da aquisição de novos 

conhecimentos/competências os professores mencionaram a capacidade reflexiva, para 

além da aquisição de conhecimentos pedagógicos/pedagógicos do conteúdo referida nos 

dois grupos.  

 Os novos conhecimentos/competências adquiridos com a formação realizada 

foram aplicados, essencialmente, na preparação/ condução/ avaliação das situações 

educativas.  

 Mais do que a disponibilização de recursos materiais/equipamentos/espaço, os 

docentes referiram ter tido apoio da Direcção e dos colegas para participarem na 

formação. Os professores do grupo de controlo consideraram que lhes tinha sido 

concedida disponibilidade horária para colaborarem no estudo, devido ao facto de terem 

uma tarde livre no seu horário para esse efeito.  

 Os professores do grupo experimental identificaram melhorias na relação entre 

os colegas e na qualidade do ensino, mas também revelaram expectativas de futuras 

mudanças na escola. No grupo de controlo apenas na Escola D foram referidas 
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melhorias na qualidade do ensino. A melhoria da participação dos alunos foi o impacto 

mencionado em todas as escolas, excepto na Escola D. 

 Especificamente em relação ao modelo integrado de desenvolvimento 

profissional “Formação Contínua em Educação Física baseada em Comunidades de 

Prática”, foram identificados como aspectos negativos: indisponibilidade de horário; 

falta de assiduidade; falta de adesão/envolvimento; indisponibilidade para partilhar 

experiências; pouca clareza na explicitação inicial dos objectivos e falta de à-vontade 

com a metodologia utilizada. 

 Como aspectos positivos, foram mencionados: os efeitos da formação nos 

professores; as características da formação; as vantagens da relação entre pares; os 

efeitos da formação nos alunos.  

 Apesar do desconforto com a metodologia utilizada, a formação teve como 

impacto pessoal: a definição de estratégias para melhoria da intervenção pedagógica; a 

promoção da formação pessoal e profissional; a reflexão e a partilha de experiências 

com colegas, e uma maior consciencialização das necessidades de formação na 

intervenção pedagógica. 

 Ao nível do grupo, o impacto verificou-se na melhoria da comunicação/reflexão, 

da intervenção pedagógica e no aprofundar de conhecimentos.  

 Como efeitos da formação nos alunos, os professores identificaram: a mudança 

das práticas; a redução dos tempos de transição e a formação dos grupos. 

 Como efeitos da formação nos professores, referiram: maior consciencialização 

das dificuldades; troca de experiências; valorização pessoal, da experiência profissional, 

da observação, da supervisão e da formação recíproca; maior abertura; reconhecimento 

de boas práticas; trabalho colaborativo; diálogo profissional; maior reflexividade 

(reflexão pós-aula); auto-avaliação; partilha (documentos); coleguismo; pontualidade; 

estímulo ao estudo autónomo; procura de formação nas matérias fracas; colmatar 

lacunas da formação inicial e mudança das práticas.  

 Foram apresentadas sugestões de melhoria do modelo apresentado ao nível da 

preparação da formação, do processo de formação e das metodologias utilizadas. 

 Foram identificados como factores potenciadores do DPC: o ambiente de 

respeito mútuo; a estabilidade docente; o cumprimento dos compromissos; a formação 

contextualizada; o incentivo à formação interna; a liderança e o trabalho colaborativo.  



DPC para os Professores de E.F. 

Estudo do Impacto de um Modelo de Formação Recíproca em Contexto Escolar 

 

 

363 

 

 Como factores inibidores do DPC, os professores referiram: a falta de abertura; a 

exposição; o individualismo; a sobrecarga/indisponibilidade; os motivos pessoais; o 

conservadorismo; a falta de adesão dos professores; a acomodação; o facto de a 

formação não corresponder às expectativas; a situação profissional; o horário da 

formação; a falta de espírito colaborativo e a falta de comprometimento. 

 

 Terminamos, fazendo uma síntese do impacto da formação de professores 

implementada, no grupo experimental, em contexto escolar. O modelo integrado de 

formação baseou-se nas dificuldades diagnosticadas pelo grupo de professores, na 

definição de estratégias para a superação das mesmas e melhoria da intervenção 

pedagógica. A observação, a reflexão e a partilha de experiências entre colegas permitiu 

uma maior consciencialização das necessidades de formação.  

 Ao nível da qualidade do ensino, verificou-se um aumento da informação 

parcialmente explícita e do tempo de introdução das actividades que poderá estar 

relacionado com a melhoria da qualidade da informação transmitida aos alunos. Os 

professores reduziram o tempo despendido em tarefas de organização, em transições e 

na formação de grupos/equipas. Verificaram-se aumentos no tempo útil de aula, no 

tempo de prática dos alunos e nas percentagens de feedbacks do professor. Apesar das 

melhorias significativas nestes indicadores da eficácia do ensino, a satisfação dos alunos 

com as aulas de Educação Física diminuiu ligeiramente. A forma de organização dos 

grupos/equipas foi o aspecto menos apreciado pelos alunos.  

 No que respeita à eficiência da formação, verificaram-se melhorias na relação 

com os colegas, maior abertura no diálogo profissional e reconhecimento de boas 

práticas entre os docentes. No final do estudo, os professores da Escola A eram os mais 

satisfeitos com a formação realizada. A satisfação dos professores estava associada ao 

aumento do tempo de prática dos alunos. Os professores referiram terem sido apoiados 

pela Direcção e pelos colegas. Identificaram melhorias nas suas práticas, na participação 

dos alunos e revelaram expectativas de futuras mudanças na escola.  
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RECOMENDAÇÕES 

 

 Em primeiro lugar gostaríamos de apelar à divulgação dos resultados, deste e de 

outros estudos no âmbito do DPC, junto dos professores de Educação Física, pelo 

simples, mas importante facto, de que a formação recíproca acontece, naturalmente, 

entre alguns professores e em algumas escolas, mas ainda de uma forma informal, 

pontual e pouco reconhecida. Pensamos que esta investigação pode ser mais um 

contributo para enfatizar a importância do cumprimento dos compromissos individuais 

e colectivos no trabalho colaborativo, e para difundir as vantagens e os efeitos da 

formação entre pares. 

 Em segundo lugar, e porque sabemos que a propensão para a prática de 

actividade física diminui com a idade, pensamos que seria de todo pertinente estender 

este estudo ao ensino secundário, em virtude de dos alunos do ensino básico se 

encontrarem nem satisfeitos nem insatisfeitos com as aulas de Educação Física. Nesta 

linha, acrescentaríamos ainda à metodologia implementada entrevistas aos alunos, com 

desempenhos diferenciados, seleccionados por cada professor. 

 Em terceiro lugar, assinalamos que a reformulação dos PNEF, ao nível da 

diversificação horizontal e vertical das matérias nucleares ao longo do currículo, pode 

ser uma alternativa para aumentar a satisfação e a motivação dos alunos.  

 Para colmatarmos a falta de comprometimento dos docentes na adesão a este 

tipo de estudos, em quarto lugar, sugerimos um maior envolvimento da Direcção da 

escola no processo de desenvolvimento profissional contínuo. 

 Em quinto lugar, consideramos que, desde o seu início, a divulgação do processo 

de formação deve ser muito clara, nomeadamente das metodologias a utilizar, uma vez 

que estas poderão desencadear constrangimentos na recolha dos dados passíveis de 

comprometer as investigações.  

 Por fim, consideramos de capital importância que a organização dos horários dos 

professores contemple tempo destinado à formação de forma a envolver, a motivar e a 

possibilitar a participação de todos os docentes, reduzindo, assim, os factores inibidores 

do desenvolvimento profissional em contexto de trabalho. 
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