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Resumo

O presente estudo pretende descrever as percepções e crenças dos professores estagiários

em relação aos comportamentos de indisciplina que ocorrem em Educação Física. Partindo das

representações dos inquiridos procuramos: i)identificar as percepções dos professores

estagiários relativamente à ocorrência de comportamentos de indisciplina no âmbito das

temáticas fundamentais e respectivos alvos a que se destinam. ii)percepcionar segundo os

professores estagiários a diferenciação dos comportamentos de indisciplina, em função do

género e nível de desempenho motor dos alunos. iii)Enumerar as fontes de atribuição dos

comportamentos de indisciplina manifestadas pelos professores estagiários nas diferentes

variáveis em função do género e nível de desempenho motor dos alunos. iv)Identificar a

importância atribuída pelas percepções dos professores estagiários no que concerne às

estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina. v)Analisar a diferenciação

pautada pelos professores estagiários nas estratégias de prevenção dos comportamentos de

indisciplina em função do género e nível de desempenho motor dos alunos. vi)Identificar

segundo as percepções dos professores estagiários as possíveis situações de violência no

decorrer da aula de Educação Física. A amostra do presente estudo é formada por 100

professores estagiários de Educação Física com formação inicial na Faculdade de Desporto da

Universidade do Porto e no Instituto Superior da Maia. Para a recolha de dados foi aplicado um

questionário aos professores estagiários em questão. A elaboração do referido documento

partiu da bibliografia da especialidade existente. Os resultados obtidos no nosso estudo

salientam que as modalidades de Futebol, Basquetebol, Ginástica e Desportos de combate são

percepcionadas pelos professores estagiários como as temáticas que desencadeiam maior

número de episódios de indisciplina, sendo que o género e o nível de desempenho motor dos

alunos influenciam a ocorrência de incidentes indisciplinares. Nomeadamente às fontes de

atribuição destes comportamentos, os professores estagiários sublinham que os rapazes são

mais indisciplinados em situações de jogo e desportos individuais. Relativamente ao nível de

desempenho motor, os alunos mais dotados demonstram maior irreverência e não respeitam

os que manifestam maiores dificuldades. No que concerne aos alvos a que se destinam os

comportamentos de indisciplina, os “colegas” é a variável que assume a maior ocorrência de

comportamentos de indisciplina, seguida das variáveis “actividade” e “materiais”. O género e

nível de desempenho motor dos alunos não influenciam, segundo as representações dos

professores estagiários, os alvos a que se destinam os incidentes indisciplinares. No âmbito

das estratégias de prevenção, os professores estagiários apontaram como mais relevantes:

“proporcionar elevado tempo de densidade motora”, “reforçar os progressos”, “reforço positivo

de comportamentos adequados”, “estabelecer regras de conduta”, “criar tarefas divertidas e

criativas”, “criar um ambiente de sucesso na prática”, “formação de grupos heterogéneos ou

homogéneos” e “seleccionar temáticas interessantes”. Nomeadamente à violência do decorrer

das aulas de Educação Física segundo as representações dos professores estagiários não

ocorrem frequentemente nas suas aulas.

PALAVRAS-CHAVE:INDISCIPLINA; EDUCAÇÃO FÍSICA; GÉNERO; NÍVEL DE DESMPENHO MOTOR;

ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO



ABSTRACT

The present study aims to describe the perceptions and beliefs of the training teachers on

indiscipline behaviours that occur in Physical Education.

Based on the representations of the inquired ones we seek: i) Identify the training teachers´

perceptions to the occurrence of indiscipline behaviours in the scope of the basic thematics and

the respective targets that those behaviours aim to. ii) Perceptionate according to training

teachers the differentiation of the indiscipline behaviours, according to student’s gender and

motor skills performance. iii) Enumerate the attribution sources of indiscipline behaviours

revealed by the training teachers in the student’s gender and motor skills performance. iv)

Identify the importance of the training teachers’ perceptions with respect to the strategies of

prevention of the indiscipline behaviours. v) Analyse the importance training teachers give to

applying different prevention strategies for indiscipline behaviour according to the students´

gender and motor skills performance. vi) Identify the training teachers´ perceptions to possible

violence situations during  Physical Education lessons.

The present study is formed by 100 training teachers of Physical Education with there initial

formation at the Faculdade de Desporto da Universidade do Porto and  the Instituto Superior da

Maia. To collect the information we have applied a questionnaire to the training teachers in

question. The elaboration of the related document was based on the bibliography of the existing

specialty.

The results gotten in our study point out that the modalities of Football, Basketball, Gymnastics

and Combat Sports are perceptionated by the training teachers as themes  that bring out a

bigger number of indiscipline, being that the students´ gender and motor skills performance

influence the occurrence of undisciplined incidents. Concerning the attribution sources of these

behaviours, the training teachers state that male students´ are more undisciplined in a game

situation and in individual sports. Concerning the motor skills performance, the more gifted

students´ show biggest irreverence thus not respecting those who show biggest dificulties.

Regarding the target of the undisciplined behaviours, the variable “classmates” is the one which

favours the most the occurrence of undisciplined behaviour, followed by the variable “activity”

and “materials”. Students´ gender and motor skills performance do not influence training

teachers´ representations targets.

With reference to prevention strategies, training teachers have pointed out the following as most

important ones: “ provide high time of physical activity”, “ highlight achieved progress”, “positive

reinforcement of adequate behaviours”, “ establish behaviour rules”, “ create amusing and

creative tasks”, “ create an environment of success in the lessons”, “creation of  heterogeneous

or homogenous groups” and “ choose interesting thematic ”.

With reference to violence occurred during the  Physical Education lessons according to training

teachers´ representations  this have not occurred frequently.

KEY-WORDS : UNDISCIPLINE; PHYSICAL EDUCATION; GENDER; MOTOR SKILLS

P E R F O R M A N C E ;  P R E V E N T I O N  S T R A T E G I E S .



Résumé

En réalisant la présente étude, nous avons prétende décrire les perceptions et les croyances

des professeurs stagiaires sur l´incidence des comportements d'indiscipline en classe

d´éducation physique. Avec le concrétisation du dessein global de la présente étude, nous

avons prétendez plus spécifiquement: i) Identifier les perceptions des professeurs stagiaires en

ce qui concerne l´incidence des comportements indisciplinés, en faisant cas des thématiques

nucléaires et de la cible à laquelle ils se destinent. ii) Décrire, en fonction de la représentation

des professeurs stagiaires la différenciation des comportements d'indiscipline, en fonction du

genre et du niveau d´exécution motrice des élèves. iii) Identifier les sources d'attribution des

comportements d'indiscipline, dans le différentes variables, en fonction du genre et le niveau

d´exécution motrice. iv) Décrire l'importance attribuée par les perceptions des professeurs

stagiaires en ce qui concerne les stratégies de prévention des comportements indisciplinés. v)

Analyser la différenciation des stratégies utilisées par les professeurs stagiaires dans la

prévention des comportements indisciplinés en fonction du genre et le niveau d´exécution

motrice. vi) Identifier les perceptions des professeurs stagiaires en ce qui concerne les

possibles situations de violence pendant la leçon d'Éducation Physique. L'échantillon de

présente étude est formé par 100 professeurs stagiaires d'Éducation Physique avec formation

initiale dans la Faculté de Sport de l'Université de Porto et dans Institut Superior da Maia. Pour

la collecte de données est appliqué un questionnaire aux professeurs stagiaires en question.

L'élaboration dudit document est partie de la bibliographie existante dans le spécialité. Les

résultats obtenus dans notre étude font ressortir que les modalités de Football, le Basket-ball, la

Gymnastique et les Sports de combat sont représentés par les professeurs stagiaires comme le

thématiques qui déchaînent plus grand nombre d'épisodes d'indiscipline. Le genre et le niveau

d´exécution motrice des élèves influencent l´occurrence d'incidents indisciplinés. Notamment

aux sources d'attribution de ces comportements, les professeurs stagiaires soulignent que les

garçons sont plus indisciplinés dans des situations de match et sports individuels. À l'égard du

niveau d´exécution motrice, les élèves plus dotés démontrent plus irrévérents et ils ne

respectent pas ce qui manifestent de plus difficultés. En ce qui concerne la cible à laquelle ils se

destinant, les comportements d'indiscipline, les « camarades » est la variable indiquée comme

la plus propice à l´apparition de comportements d'indiscipline, suivie de la variable «activité» et

«matériels». Le genre et le niveau d´exécution motrice des élèves n'influencent pas selon les

représentations des professeurs stagiaires les cibles aux lesquelles se destinent les incidents

indisciplinés. Dans le contexte des stratégies de prévention, les professeurs stagiaires ont

rapporté comme les plus importants: «des temps de pratique prolongés», «le renforcement des

progrès», «le renforcement positif des comportements justes», «établir des règles de conduite»,

«la création des tâches ludiques et créatives», «la création d´un milieu des succès», «formation

de groupes hétérogènes/homogènes» et «sélectionner thématiques intéressants». Notamment

à la violence de l'écoulement des leçons d'Éducation Physique selon les représentations des

professeurs stagiaires ils ne se produisent pas fréquemment dans leurs leçons. MOTS-

CLÉ:INDISCIPLINE;ÉDUCATION PHYSIQUE;GENRE;NIVEAU D´EXÉCUTION MOTRICE; STRATÉGIES DE

PRÉVENTION.
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Capítulo 1

1.1. Introdução

        O presente trabalho surge no âmbito da dissertação do curso de mestrado

“Desporto para Crianças e Jovens”. Esta pesquisa resulta de uma abordagem

que considera os professores elementos fundamentais para a compreensão

dos factores associados à disciplina/indisciplina e pretende contribuir para o

desenvolvimento de possíveis práticas docentes mais adequadas para lidar

com este problema.

Os comportamentos de indisciplina dos alunos são dos principais

problemas que perturbam o ambiente e a qualidade do ensino nos espaços de

aula. A literatura especializada, nesta ampla área de investigação, tem

revelado a enorme complexidade dos factores associados à indisciplina escolar

e definido os diferentes níveis de análise do problema – alunos, professores,

escola, família, comunidade, organização social – bem como as múltiplas

interacções entre eles.

As linhas de investigação mais recentes alargaram consideravelmente o

seu campo de estudo, ao perspectivarem a indisciplina em contexto escolar

como resultado de comportamentos multideterminados, em cuja etiologia

participam também as crenças e representações, que o professor e os alunos

envolvidos na relação educativa organizam sobre ela.

A escolha deste tema resulta de uma experiência pessoal, ao longo de

seis anos de serviço, como docente do Ensino Básico e Secundário. Ao longo

dos anos foi crescendo e interiorizada a consciência da importância da
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disciplina na aula e em todo o contexto educativo como elemento facilitador do

sucesso escolar. Sem ordem, sem organização, torna-se difícil orientar os

alunos para os objectivos educativos ambicionados.

Dentro da aula há regras que muitas vezes não são transmitidas aos

alunos porque se consideram implícitas ou mesmo já integradas no repertório

cívico, pelo que se acredita que elas são naturalmente cumpridas. É um erro

que leva ao insucesso.

Trabalhar num ambiente de confusão ou indisciplina é muito difícil,

senão impossível. Muitos professores estão conscientes do esforço terrível que

representa ensinar em tais circunstâncias e do desastre a que tal situação

conduz. Daí à desmoralização vai um passo, e há docentes que aceitam

passivamente a situação porque acreditam que pouco ou nada há a fazer e que

apenas lhes resta “aguentar” o melhor possível. É caso para recordar Brecht

(citado por Veiga, 2001, p.9) quando afirma que “todos dizem que o rio é

violento, mas ninguém culpa as margens que o oprimem”.

Perante um campo tão diverso de problemas houve a necessidade de se

proceder a uma delimitação de propósitos. Por isso, nos objectivos e

enquadramento teórico desta pesquisa, optámos por privilegiar as questões,

mais directamente ligadas aos professores e a sua interacção com os alunos

na sala de aula. Neste âmbito, estabeleceu-se como propósito deste estudo

salientar e caracterizar o pensamento dos professores estagiários, centrado

nas suas percepções e crenças sobre a indisciplina na aula de Educação

Física e como a precaver.

Visto que as atitudes geradoras de indisciplina são o centro da pesquisa

deste trabalho, serão referenciados estudos sobre regras e comportamentos
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inadequados em sala de aula; estatuto e poder e atitudes dos alunos face à

escola. Assim vamos construir um quadro de inteligibilidade que nos permita

contextualizar o aluno no seu habitat escolar e, ao mesmo tempo, nos revele os

possíveis factores e causas da indisciplina.

Na mesma linha de investigação sobre indisciplina é interessante realçar

a questão que Veiga (2001, p.10) nos apresenta sobre “qual o maior factor da

indisciplina escolar ou da violência juvenil?”. O autor sugere que, para uns, é a

evidente ausência de valores no seio da família, da escola e da própria

sociedade, enquanto, para outros, estes problemas centram-se na falta de um

projecto de vida dos alunos e indiciam um prenúncio de ruptura. Outros

salientam a influência dos órgãos de Comunicação Social, o clima de

concorrência ou competitividade no espaço escolar e o próprio professor, como

potenciais factores promotores de indisciplina.

Atribuindo ao aluno, em primeiro lugar, a origem do acto de indisciplina,

o autor refere que é a quem erra que se deve exigir responsabilidade,

adiantando que quem não for capaz de reconhecer que errou, nunca estará

preparado para se corrigir.

Uma análise cuidada da bibliografia existente revela-nos uma atenção

acrescida pelo estudo dos fenómenos associados às atitudes das crianças,

adolescentes e jovens no espaço escolar, sua analogia quer com o

desempenho da função docente, quer com a organização da própria escola -

na sua dimensão institucional. Alguns investigadores afirmam a necessidade

de estudar com rigor a disciplina na escola e principalmente na sala de aula.

Everhart (1987, p.78) adianta que “podemos compreender a disciplina

escolar como parte integrante de uma dinâmica progressiva, criada pelos
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participantes (alunos, professores e gestores), que vivem a escola como uma

organização social complexa”.

Os intervenientes que contribuem para a definição da relação

pedagógica (alunos e professores estagiários) dão-nos uma pluralidade de

juízos sobre a disciplina escolar que, na perspectiva deste trabalho, têm um

interesse muito particular. As situações ao poderem ser definidas de formas

diferentes pelos diversos grupos leva a conflitos de perspectivas. Por isso,

devemos considerar os conflitos pessoais e de grupo centrados na escola

como conflitos de definição de situações. É nesta linha de investigação que se

insere o presente estudo, conscientes da sua pertinência, para uma melhor

compreensão e definição dos problemas disciplinares e as suas causas no

Ensino.

O conhecimento disponível sobre as representações que os alunos têm

acerca da disciplina escolar, e como esse se articula com o saber dos seus

professores, é insuficiente. Reid (1987) refere esta lacuna e alerta para a

necessidade de se realizarem estudos mais específicos sobre a forma como os

alunos vêem a escola e a sua relação com os seus trajectos escolares e

contextos que os afectam. Na impossibilidade de investigar tais evoluções, que

só um estudo longitudinal permitiria, decidimos realizar um estudo transversal

que nos vai possibilitar detectar os padrões de disciplina de alunos na

perspectiva dos professores estagiários.

O principal objectivo deste trabalho é indagar como percepcionam a

indisciplina os professores estagiários na aula de Educação Física. As suas

origens estão bem definidas e têm sido enumeradas diversas

causas/problemas que explicam o fenómeno. No que concerne à
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formalização/descrição do problema, a indisciplina na escola e, mais

particularmente, na sala de aula é o tema fulcral e o que mais preocupa o

professor na sua prática quotidiana – a docência –  e enquanto co-responsável

pela orientação pedagógica da escola.

Ensinar é um acto complexo. Antes de mais, espera-se que o professor

seja capaz de introduzir mudanças comportamentais nos alunos, sem que isso

signifique uma perturbação no processo de ensino/aprendizagem, visto que é

na sala de aula que se desenvolve o maior número de comportamentos

indisciplinados.

Ensinar é um conceito que tem evoluído, como tudo o que diz respeito

ao ser humano, ao longo dos tempos. O professor carismático, ensinando para

uma elite de alunos está completamente ultrapassado. O ensino de massas

colocou em causa a pedagogia do “dom” e actualmente o professor tem de ser

um técnico dotado de um conjunto de competências de carácter didáctico e

relacional, para além da necessária competência nas matérias que ensina.
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Conceitos de referência
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1.2. Conceitos de referência

1.2.1. Disciplina / Indisciplina

As grandes transformações que têm vindo a ocorrer ao longo das duas

últimas décadas, na generalidade dos países industrializados, provocaram

mudanças profundas no contexto social do ensino, que contribuíram fortemente

para uma escalada dos problemas disciplinares nas escolas. Como assinala

Esteves, no prefácio à obra de Jesus (1999) “nos países ocidentais, o sistema

de ensino pensado para uma educação de elites, foi substituído por um sistema

de ensino massificado, o que implicou o acesso a uma escolaridade obrigatória

mais prolongada de uma população estudantil heterogénea com diferentes

níveis sociais, culturais e académicos” (Jesus, 1999, p.3).

Esta situação obrigou ao estabelecimento de novos objectivos e

metodologias educativas e à assunção de novas responsabilidades por parte

dos professores, processo que nem sempre tem corrido da melhor maneira, até

porque os sistemas de formação inicial e contínua não se modificaram para

responderem a estes novos desafios (Jesus, 1999, pp. 7 – 10).

Por outro lado, também o progressivo desgaste da própria instituição

escolar, enquanto meio privilegiado de ascensão social, leva a que muitos

alunos encarem a sua permanência na escola como uma imposição, o que

contribui para a generalização de comportamentos de desinteresse e de

indisciplina.

Ao analisar a questão da indisciplina e formação de professores no

nosso país, Estrela (1996, p.34) aponta a intensidade e amplitude que o

fenómeno da indisciplina alcançou e refere criticamente que “um dos principais

problemas que afecta a vida nas escolas e a qualidade de ensino tem tido
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pouca atenção, no nosso país, por parte dos investigadores em Ciências da

Educação, das Instituições de Formação e dos responsáveis pela definição das

políticas de formação e investigação”. Esta situação reflecte-se, de modo óbvio,

segundo a autora, no facto de a grande maioria dos programas de formação

inicial e contínua de professores negligenciarem ou ignorarem, por completo,

os problemas relacionais e disciplinares com que os profissionais

habitualmente se defrontam.

Quando se pretende definir um conceito, ou apresentar uma teoria

explicativa, sobre o fenómeno indisciplina, há que ter em consideração que o

problema da disciplina/indisciplina é, antes de mais, uma questão relacional,

em que a responsabilidade não pode ser imputada apenas a um dos actores

dessa relação. A responsabilidade cabe tanto ao professor como ao aluno, à

escola, à família e à sociedade. Como afirma Estrela (1998, p.17), "o conceito

de indisciplina relaciona-se intimamente com o de disciplina e tende

normalmente a ser definido pela sua negação ou privação, ou pela desordem

proveniente da quebra das regras estabelecidas", salientando que "as regras e

o tipo de obediência que elas postulam são relativas a uma dada colectividade,

vivendo num determinado tempo histórico, e aos corpos sociais que nela

existem".

O termo “disciplina” é polissémico designando, quer um determinado

conjunto de conteúdos a serem ensinados, quer padrões de comportamento

considerados adequados no contexto escolar (Freiberg, 1999; Fúrlan, 1998).

Amado (2001) apresenta diferentes perspectivas da indisciplina, entre as

quais a que intenta criar uma relação de causa-efeito entre indisciplina escolar

e a aparente falência das democracias a todos os níveis; e há também uma
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relação  da indisciplina com o acréscimo de dificuldade, por parte dos

professores, em particular dos mais jovens e inexperientes, em lidar com os

problemas de comportamento em sala de aula, de tal forma que a questão é

considerada, por vezes, como um dos seus problemas centrais.

Paiva (1994), no essencial, tem uma perspectiva idêntica e menciona a

indisciplina como um comportamento impróprio às actividades que se levam ou

aspiraram levar a cabo na sala de aula. A indisciplina é, assim, basicamente,

determinada pela ausência de disciplina, sendo sempre referenciada a uma

dada sociedade e a um dado contexto histórico.

No que diz respeito ao controlo disciplinar, Domingues (1995) refere o

nível orgânico e o nível situacional. No primeiro, estão compreendidas as

transgressões mais graves, que requerem um tratamento mais profundo. No

segundo, o controlo é realizado pelos professores de uma forma isolada e sem

enquadramento institucional. Para este autor, o controlo disciplinar visa

efectivar três fins distintos: precaver o aparecimento de indisciplina; solucionar

situações reais ambíguas para o professor; e proporcionar condições que

conservem os seus efeitos para além da acção indisciplinada.

O autor conclui, ainda, que durante o desenvolvimento da relação de

poder entre professores e alunos são extremamente importantes os

instrumentos que os primeiros podem utilizar para disciplinar os segundos.

Para além dos instrumentos formais, comuns a alunos e professores, os

instrumentos informais contribuem para que o professor consiga estabelecer

um ascendente moral ou um equilíbrio discricionário que lhe é favorável e

imprescindível ao desempenho da sua tarefa. A este respeito, Domingues

(1995) refere a força física, a manipulação da informação, a aprovação ou
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reprovação moral, a persuasão, a estima, a coligação, a personalidade, a

chantagem e o simbolismo.

Nas pesquisas Afonso (1991), sobressai a ideia da indisciplina poder

estar directamente ligada ao poder dos alunos, que tem a sua origem no grupo,

criando, através dele, a sua própria sociedade, desenvolvendo subculturas

separadas, por vezes, divergentes em relação aos objectivos e valores

dominantes na sociedade e,

por isso, na escola. Contudo, também parece ser consensual que nem todos os

estudos lhes atribuem as mesmas funções e características, ou interpretam da

mesma maneira a natureza das relações sociais que se processam no seu

interior ou entre os seus membros e a sociedade adulta.

A disciplina, de acordo com Siedentop (1983), pode ser objecto de uma

abordagem positiva ou negativa. As regras de conduta são, geralmente,

definidas de uma forma negativa, indicando o que não se deve fazer em vez do

que se deve fazer. Numa abordagem positiva, considera-se que uma turma

disciplinada é uma turma em que os comportamentos são consistentes com as

competências dessa situação específica. Nesta situação, disciplina refere-se a

um conjunto de comportamentos definidos por determinadas regras. Uma

abordagem negativista define a indisciplina como ausência de comportamentos

inapropriados, valorizando os aspectos positivos como forma de correcção

desses comportamentos. Neste contexto, disciplina assume a manutenção de

uma atmosfera rígida, baseada em castigos e punições.

Segundo Fernandes (1997, p.22) a indisciplina é entendida como “um

conflito entre alunos e professores que, regra geral, se traduz numa infracção

às regras que enquadram o trabalho escolar e as actividades em que este se
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desmultiplica ou ainda na perturbação das relações entre professores e

alunos”.

A disciplina é, não só, o resultado da utilização de técnicas de

modificação comportamental, mas também o resultado de um bom ensino,

produto da convergência das relações afectivas existentes, do bom uso da

autoridade, da boa organização e planificação das tarefas da aula adequadas

ao nível de desenvolvimento dos alunos.

1.2.2. Comportamentos inapropriados, disruptivos e agressivos

As diferentes formas de vitimização de alunos por outros colegas da

escola é uma manifestação importante, mas não a única, da eclosão e

desenvolvimento de comportamentos perturbadores, agressivos ou violentos.

De facto, existe uma panóplia de comportamentos que configuram a ampla

área da indisciplina escolar, comportamentos esses que a literatura designa de

diferentes formas, nem sempre distintas ou com sobreposições pouco claras.

De um modo genérico os incidentes provocados por alunos e que

surgem no decorrer das actividades físicas sem serem desejadas pelo

professor, são caracterizados como actos de indisciplina. Mais recentemente

surgiu na linguagem pedagógica a expressão comportamentos inapropriados

para caracterizar tais problemas que são condutas impróprias face à tarefa

pedagógica indicada pelo professor.

O conceito de comportamento indisciplinado, ou inapropriado, está

intimamente ligado ao seu incumprimento, às violações da regra e às sanções
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que lhe estão associadas.

Do conjunto dos comportamentos inapropriados existentes na aula

distinguem-se duas grandes direcções: os comportamentos “fora da tarefa” e

os comportamentos “desviantes”. Os comportamentos “fora da tarefa”, são de

pequena gravidade, verificam-se incumprimentos por parte dos alunos às

normas estabelecidas, que no entanto, não perturbam seriamente as

actividades da turma. 

No que concerne aos comportamentos “desviantes e/ou disruptivos”, são

de maior gravidade, onde os alunos manifestam violações e infracções de

normas vitais e frequentemente exibem comportamentos violentos de natureza

anti-social e/ou interruptores das actividades desenvolvidas no âmbito da aula.

De acordo com Carvalho (1998, p.219) “comportamento desviante é

qualquer tipo de comportamento que envolve uma transgressão ou violação de

normas e expectativas sociais por um grupo de indivíduos ou pela

comunidade”.

Foi desenvolvido por um grupo de investigadores da Universidade de

Coimbra, um estudo acerca dos distúrbios de comportamento em crianças e

adolescentes, assinalando que os comportamentos disruptivos são designados

por problemas de tipo externalizante (agressão e hiperactividade) mas também

internalizante (isolamento social) que frequentemente aparecem associados

aos distúrbios do comportamento da criança (Ferreira, Fonseca, Rebelo,

Simões & Yule, 1995).
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No estudo efectuado sobre os comportamentos anti-sociais no Ensino

Básico, com alunos do 2º, 4º e 6º anos do concelho de Coimbra, Ferreira

Fonseca, Rebelo e Simões (1995) concluíram que 7% da população estudada

apresentava sinais claros de comportamento anti-social, e 4,3% revelava

comportamentos de hiperactividade, resultados que estão em consonância com

os dados da literatura neste domínio. 

As percepções do professores acerca dos problemas de comportamento

e problemas de aprendizagem evidenciados na sala de aula por alunos do 2º

ciclo do Ensino Básico, numa escola do grande Porto, foram objecto de estudo

de Lopes (1998) que, na análise dos resultados, destacou os seguintes

aspectos: i) risco acrescido para os jovens que apresentam problemas de

comportamento e dificuldades de aprendizagem; ii) cerca de 8% dos alunos foi

categorizado como sofrendo de distúrbio hiperactivo de défice de atenção; iii) o

número de comportamentos perturbadores é claramente superior ao número de

comportamentos “perturbados”, isto é, o que muitos professores consideram

ser comportamentos “indisciplinados” têm origem em alunos sem qualquer

patologia. As percepções dos professores sobre as situações de indisciplina, e

o modo como categorizam os alunos envolvidos nessas situações, são

reconhecidamente um factor de relevo a considerar numa visão ampla e

coerente do problema da indisciplina e violência nas escolas. 

Já em meados dos anos oitenta, Ball, Bloomfield, Galloway e Seyd

(1984) lembravam que designar um comportamento disruptivo é fazer um juízo

de valor, e não uma descrição objectiva desse comportamento, e que uma

definição satisfatória de comportamento disruptivo deve reconhecer a natureza
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subjectiva do conceito e a importância da figura do professor na sua

caracterização. Nesse sentido, definem comportamento disruptivo como

qualquer comportamento que surja como problemático, inapropriado e

perturbador para os professores. Galloway e colegas, vincam, no entanto que,

em rigor, o comportamento da criança não pode ser descrito somente como

“normal” ou como disruptivo. Pelo contrário, consiste num continuum que vai do

muito cooperativo ao totalmente inaceitável. De facto, referem estes

investigadores, poucas crianças ocupam sempre o mesmo ponto no continuum,

mudando o seu comportamento conforme os professores, a sua idade e as

circunstâncias familiares. O comportamento violento deve ser igualmente

abordado como integrando um continuum desenvolvimental de

comportamentos que se inicia com formas menores de agressão podendo

chegar a formas extremamente gravosas de violência física (Flannery & Singer,

1999). De facto, o que é considerado um comportamento violento ou agressivo

para um aluno do 1º ano de escolaridade é, sem dúvida, diferente daquele que

é considerado violento para um aluno do 2º ou 3º ciclos. Outros investigadores,

de forma consistente com esta abordagem, indicam que o comportamento

disruptivo e violento dos alunos tem muitas vezes origens comuns. Disrupções

contínuas no normal ambiente escolar facilitam a criação de um clima no qual a

violência pode irromper ( Walker, 1995).
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1.2.3. Organização e gestão na sala de aula

As competências fundamentais para lidar com os problemas

disciplinares com que os docentes se debatem nas aulas devem assentar no

essencial numa formação de professores centrada no docente enquanto

agente formativo e organizador da aula (Estrela, 1994). A referida investigadora

fundamenta a sua abordagem na corrente pedagógica – classroom

management. O nome desta corrente aqui traduzido como gestão da aula, tal

como faz Lopes (1998), foi designado, na revisão da literatura efectuada por

Doyle (1986), mais especificamente como classroom organization and

management (gestão e organização da aula).

Este campo de estudos tem as suas origens na investigação clássica de

Kounin, que se baseava nas relações existentes entre diferentes tipos de

organização utilizados pelo professor  e a disciplina/indisciplina dos alunos na

sala de aula. O autor, identificou estratégias e processos usados pelos

professores mais eficazes na sala de aula tendo mostrado que essa eficácia se

fundamentava na prevenção de comportamentos disruptivos, estabelecimento

de bom ambiente relacional, aulas dinâmicas e supervisão das actividades de

todos os anos.

Na década de 70, o clima intelectual era pouco favorável a que se

destacasse a organização da aula na investigação do ensino (Doyle, 1986). Os

primeiros a colocarem questões sobre a organização e gestão nas salas de

aula foram os psicólogos sociais e sociólogos interessados nas salas de aula

como locais de trabalho, como destaca Doyle (1986).
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Esta linha de investigação foi retomada e ampliada por especialistas em

estudos centrados na relação “processo-produto” que nos anos 80, conduziam

pesquisas de larga escala nos Estados Unidos da América, desenhadas para

procurar relações entre os comportamentos dos professores na sala de aula

(processo), e os resultados obtidos pelos alunos (produto) ao nível do

comportamento, interacção com os professores e aprendizagem. Estes

programas atribuíram enorme destaque à organização e gestão da sala de aula

e contribuíram para que esta se tornasse uma referência teórica na

investigação sobre o ensino (Weinstein, 1999).

Também os movimentos actuais de reforma educativa que procuram

repensar e reestruturar os currículos, bem como as salas de aula continuarem

a apresentar uma diversidade de alunos no âmbito das suas origens étnicas,

culturais, capacidades e deficiências, voltaram a colocar de novo as questões

da gestão da sala de aula no centro da agenda educativa (Evertson & Harris,

1999).

A investigação em classroom management aborda o complexo contexto

da sala de aula e as interacções que nela têm lugar, centrando-se nas “acções

que o professor pode fazer criar para manter a ordem (…) acções essas que

vão da organização e planeamento das aulas até à distribuição de recursos,

explanação de regras pedagógicas e interacção com o comportamento

individual e de grupo” (Doyle, 1986, p.392).

No essencial, Doyle sustenta que existe uma forte articulação entre a

função instrucional do professor, dirigida à aprendizagem dos seus alunos, e a

função de gestor, na qual a organização, o estabelecimento de regras e

procedimentos de prevenção e controlo são condições fulcrais para o sucesso.
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A articulação das funções instrucionais do professor e das funções de

gestão e controlo disciplinar no contexto de sala de aula, que como já

referimos, foi posta em evidência por Walter Doyle e outros investigadores,

continua a ser na actualidade uma relevante assunção teórica. No entanto, é

perspectivada de diferentes formas e está na origem de distintos modelos e

programas de intervenção. O problema continua a ser como devem os

professores articular, de forma adequada, a organização e gestão disciplinar da

sala de aula com o desenvolvimento de comportamentos e atitudes sociais

positivas nos alunos e com a promoção de níveis elevados de aprendizagem

na sala de aula (Evertson & Harris, 1999; Freiberg, 1999).

1.2.4. Pensamento do professor: crenças e práticas

A investigação do ensino e na formação de professores mudou, segundo

Richardson (1996), de uma focagem centrada nos comportamentos e atitudes

dos professores na sala de aula, para uma ênfase no estudo do pensamento e

crenças dos professores. Sobressai o facto de as crenças (beliefs) serem

consideradas um conceito relevante para a compreensão dos processos de

pensamento dos professores, práticas pedagógicas, e processos de mudança

e formação de professores. As crenças dos indivíduos são “entendimentos,

psicologicamente sustentados, premissas ou proposições acerca do mundo

que são sentidas como verdadeiras” (Richardson, 1996, p.103).

Clark, Dickson e Peterson (1990) explicam o interesse pela

operacionalização do conceito de crenças no campo educativo, no seguimento
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da emergência, nos anos oitenta, de modelos construtivistas de aprendizagem

que entraram em rotura com os modelos psicológicos que veiculam a ideia de

recepção passiva do conhecimento por parte do sujeito. Os novos modelos

propuseram uma base segundo a qual a aprendizagem é uma construção

activa do conhecimento, e pensamento e aprendizagem estão inseridos em

contextos de crenças e teorias implícitas sobre a cognição.

Na mesma linha de pensamento, Schoenfeld (1999) indica que dois

conceitos fundamentais para a investigação do ensino são a metacognição e

os sistemas de crenças (belief systems), constructos que permitem

“compreender o comportamento humano em cenários sociais complexos”.

Schoenfeld (1999, p.21) define crenças como “construtos mentais que

representam as codificações das experiências das pessoas e das suas formas

de compreender”. 

Matos (1992, p.180) aponta o facto de a noção de crença, nos últimos

anos, ter estado na raiz de investigações inovadoras que procuram relacionar

as práticas dos professores com as suas convicções mais ou menos profundas.

Segundo ele, a premissa de base subjacente a essas investigações é de que

estas convicções (beliefs) influenciam a forma como o professor organiza o

ensino, e que, portanto, um melhor conhecimento desta permitirá uma mais

adequada preparação da formação de professores.

No âmbito das perspectivas que temos vindo a apresentar, pode-se

concluir, no caso específico da gestão de sala de aula e da

disciplina/indisciplina, que muita da prática educativa corrente é baseada em

crenças acerca das (i) capacidades dos alunos, (ii) dos papéis e

responsabilidades do professor e do aluno no processo de ensino-
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aprendizagem e (iii) de como criar um clima positivo de sala de aula –  que os

professores tendem a utilizar estratégias disciplinares e de gestão que são

congruentes com aquilo em que acreditam (Hixson & Tinzmann, 1990).

É de referir que, ao procurarmos averiguar na nossa pesquisa algumas

das formas como os professores pensam e actuam face à indisciplina na sala

de aula e na escola, partimos de “uma visão do professor como um agente

inteligente no processo educativo” (Doyle, 1996, p.120), fonte de prática e de

saberes que não devem ser negligenciados nas actuais linhas de investigação

sobre a disciplina/indisciplina. Tomlinson (1997) sublinha que ensinar é um tipo

de actividade complexa, que se desenvolve em contextos igualmente

complexos, implicando, reacções apropriadas ao que acontece, mas também

antecipações que o professor realiza do que poderá passar-se no contexto em

que ensina. Tomlinson define as estratégias de ensino como sendo

essencialmente heurísticas e, como tal, passíveis de funcionar em contextos

em que as condições de sucesso são variáveis: “As estratégias são acções

específicas dirigidas para a realização dos objectivos estabelecidos, baseados

na leitura e interpretação dos eventos que se vão sucedendo” (Tomlinson,

1997, p.4).

Assim sendo, com ênfase na sua vertente disciplinar, nomeadamente

nas estratégias de prevenção e controlo dos comportamentos disruptivos dos

alunos, procuramos seguir uma abordagem de gestão da sala de aula “que

enfatiza as escolhas e acções dos professores mais do que considera, de um

modo restrito, as suas respostas aos comportamentos de indisciplina dos

alunos” (Evertson & Harris, 1999, p.65).



Mestrado Ciências do Desporto – Desporto para Crianças e Jovens

Indisciplina na Educação Física - FADEUP 23

1.2.5. Professor estagiário

Na sociedade actual as exigências apontam no sentido de uma

educação relacionada com os processos de mudança que se desenvolvem no

âmbito da cultura, tecnologia, economia e trabalho. Desta forma, o ensino

identifica-se com uma actividade cujas características mais notórias são a

incerteza, instabilidade, a singularidade, a impossibilidade de realizar predições

totalmente seguras, tanto pela oportunidade das questões como pelo

imediatismo das soluções aplicáveis (Albuquerque, Graça & Januário, 2005).

A literatura especializada refere que o professor estagiário não tem

merecido muita atenção na investigação, parece-nos importante reverter esta

situação, no sentido de fornecer respostas às exigências a que o mesmo é

chamado a cumprir enquanto pedagogo. Exigências essas que estão

relacionadas com a especificidade da profissão docente e têm como finalidade

proporcionar ao professor estagiário uma prática docente de qualidade, num

contexto real que permita desenvolver as competências e atitudes necessárias

a um desempenho consciente, responsável, eficaz e competente.

O estágio pedagógico é uma componente vital do processo de formação

dos futuros professores. A situação do estudante estagiário é, ao mesmo

tempo, de professor e de aluno. Importa sublinhar que dois estatutos

diferenciados pautam e regem a sua actividade. Por um lado, são estudantes

em formação, por outro, são professores com plena responsabilidade sobre os
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alunos que orientam. Esta situação provoca, constrangimentos que se

consubstanciam e tornam evidentes fragilidades que resultam da tensão entre

teoria e a prática  (Albuquerque, Graça & Januário, 2005).

O ano de estágio constitui, para a maioria dos estudantes de uma

licenciatura em ensino, o primeiro contacto com a profissão docente e

apresenta-se como uma etapa crucial de convergência e confronto entre os

saberes e as competências desenvolvidas durante a formação inicial e as

práticas da realidade do ensino.

A  experiência prática representa para os estagiários uma real

oportunidade de aprendizagem em acção (Calderhead, 1989). O “choque da

prática” (Bento, 1995) é a ocasião para o estagiário se confrontar com a

situação de ajustar à aula concreta o que aprendeu na Universidade. Por outro

lado, esta experiência facilita a estruturação  e a aquisição de competências de

ensino graças a um trabalho de interpretação e de análise contextualizada

(Calderhead,1989).

Desta forma, o professor estagiário assume-se como um interveniente

do processo educativo onde terá de responder a uma multiplicidade de tarefas.

Estas são complexas, singulares e inesperadas. O seu perfil deve ser

multifacetado, conhecedor dos aspectos didácticos e pedagógicos. Deve ainda

distinguir o acessório do essencial e ser capaz de actuar e decidir em

circunstâncias muitas vezes adversas.

A experiência profissional de um professor de Educação Física não pode

ser apenas transmitida pela palavra ou escrita, só através da acção esta pode

ser veiculada. 
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A experiência prática facilita os estagiários na compreensão e

apreensão dos problemas da vida escolar, o que por sua vez, lhes facilita a

inserção no meio profissional e na comunidade escolar. No âmbito pessoal, a

experiência prática, quando bem sucedida, permite aos estagiários a

possibilidade de reforçar os seus sentimentos de competência e desenvolver a

capacidade de encarar as eventualidades da vida profissional, desenvolvendo

nomeadamente o seu potencial relacional com os parceiros educativos, a

confiança em si mesmos, a sua identidade moral e ética e ainda a autonomia e

sentido de responsabilidade.

A prática pedagógica vivenciada pelos professores estagiários assume

um desafio e experiência permanente. O confronto com a realidade escolar

suscita a aplicação de conteúdos do âmbito da Didáctica. A correcta

administração das variadas dimensões da Didáctica são um desafio à

capacidade de aplicação da teoria e da prática. 

No início de carreira, o professor estagiário não deixa, frequentemente,

de experienciar um estado de ansiedade, antecipando eventuais problemas de

adaptação a uma nova etapa da sua vida e da sua formação profissional. 

Em jeito de conclusão é importante salientar que a complexidade do

processo de ensino/aprendizagem e o tempo necessário para que o futuro

professor atinja a maturidade que do ponto de vista profissional se considere

plena, justifica que a sua formação inicial inclua áreas em que os professores

aprendam a indagar criticamente e a analisar reflexivamente a sua actividade

prática ao longo da carreira. Esta é a pedra do toque do processo de aprender

a ensinar (Albuquerque, Graça & Januário, 2005).
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1.3. Contexto do estudo

As vivências decorrentes de uma experiência docente e um

envolvimento profissional, na formação de professores, contribuiu para

desenvolvermos um interesse particular pelas questões ligadas ao estudo da

indisciplina na óptica dos professores estagiários. As perguntas que se

colocaram foram as seguintes: Que crenças perfilham acerca da indisciplina

nas aulas de Educação Física? Quais as percepções e crenças dos

professores estagiários acerca da indisciplina nas aulas de Educação Física?

Desta forma, pretendemos indagar as percepções e crenças dos

professores estagiários de Educação Física em relação aos comportamentos

de indisciplina no âmbito das temáticas fundamentais, alvo a que se destinam e

às estratégias de prevenção da indisciplina. Procuramos também identificar as

percepções dos professores estagiários na diferenciação efectuada nos

comportamentos de indisciplina e estratégias de prevenção em função do

género e nível de desempenho motor.
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Indisciplina nas aulas de Educação Física
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CAPÍTULO 2

2.1. Indisciplina nas aulas de Educação Física

O conceito de indisciplina, disciplina, controlo da turma nas aulas de

Educação Física, corresponde a uma preocupação permanente dos docentes.

A Educação Física apresenta características diferenciadas de outras

matérias escolares, nomeadamente, pelo tipo de conteúdos e de recursos

físicos (ginásios, pavilhões e espaços exteriores), os professores debatem-se

com inúmeras situações de indisciplina visto se tratar de um ambiente mais

aberto e menos organizado (Sherman, 1975; White, 1990). As situações de

cooperação, oposição, contactos físicos e interacção entre os alunos na aula

de Educação Física permitem entender a especificidade existente nesta

disciplina escolar.

A capacidade de manter uma boa disciplina no decorrer da aula é vista

pelos professores, pais e comunidade escolar, como um pressuposto

fundamental na criação de um clima adequado de aprendizagem, optimizando

a eficácia do processo de ensino.

O ensino da Educação Física não se prende, exclusivamente, com o

desenvolvimento de capacidades e aquisição das habilidades motoras.

Defender esta ideia é defender uma visão restrita das contribuições da

Educação Física e do Desporto para a formação dos jovens.

A Educação Física concorre com outras disciplinas escolares para a

consecução de finalidades gerais da educação: o desenvolvimento da

disciplina, cidadania, consciência cívica, cooperação e responsabilidade são
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propósitos concorrentes, entre outras.

De acordo com Piéron (1988) obter níveis óptimos de disciplina não

resulta de capacidades pedagógicas excepcionais, ou de alunos dóceis, não se

trata sequer de utilizar truques infalíveis.

Os estudos realizados sobre as questões relativas à indisciplina em

Educação Física são particularmente complexos, apresentando a análise por

observação diferentes dificuldades, de acordo com Piéron e Emonts (1988),

cada problema de disciplina apresenta uma história particular, resultando,

provavelmente, de um longo percurso, de uma série de conflitos mais ou

menos aceites, mais ou menos resolvidos entre os alunos entre si, entre os

alunos e o professor.

Kennedy (1982) desenvolveu um sistema de observação que

considerava as manifestações físicas e verbais relativas à disciplina,

constatando que as manifestações físicas correspondiam a cerca de 83% dos

acontecimentos observados, representando as manifestações verbais apenas

17%.

Brito (1986), estudando um total de 366 incidentes de disciplina de

Educação Física no Ensino Básico, verifica que estes se dirigem

preferencialmente para as situações de aprendizagem propostas aos alunos

(54,9%) ou para os colegas (25,7%) e em graus menores para com o professor

e material. Constata ainda que a maior parte dos incidentes não são

percebidos pelo professor (47,3%). É importante sublinhar que 36,3% dos

incidentes provocavam reacções e alterações que produziam modificação

comportamental. Sendo esses comportamentos mais frequentes em rapazes

do que nas raparigas, fossem ou não praticantes de desporto extra-curricular.
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Segundo Brito (1986), os dados acentuam a importância das diferenças

de tipo motor e psíquico nos dois sexos, no período da puberdade e as suas

consequências na participação na aula.

Piéron e Emonts (1988), utilizando o método de observação “incidentes

críticos”, analisaram 36 aulas de Educação Física fundamentando o seu estudo

nos seguintes aspectos relacionados com um comportamento de indisciplina:

descrever o incidente em termos objectivos, identificar os agentes envolvidos,

descrever as circunstâncias envolventes, descrever o lugar, a situação, as

condições nas quais se realizou e o momento da aula em que ocorreu. 

Os tipos de comportamentos de indisciplina observados são agrupados

pelos autores em quatro categorias, segundo a direcção que tomaram: às

situações de aprendizagem, ao professor, ao aluno participante ou a um aluno

dispensado. Os comportamentos desviantes mais frequentemente

representados que são dirigidos às situações de aprendizagem (60,3%).

Incluem-se por ordem de importância, os seguintes comportamentos de

indisciplina: as conversas intempestivas, perturbar o decorrer da aula, não

respeito pelo material desportivo, deixar o ginásio, barulho das bolas e

alteração da actividade proposta.

Por ordem de importância, o segundo grupo de acontecimentos de

indisciplina (perturbar o decorrer da aula) tem origem nos alunos dispensados

(18,6%). Vejamos então os comportamentos detectados nesta categoria:

perturbação dirigida aos colegas, deixar o ginásio, conversas intempestivas.

Os comportamentos de indisciplina dirigidos ao professor correspondem

a 8,4% dos incidentes observados: recusa de obediência ao professor e má

educação para com o docente.
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No que concerne às perturbações envolvendo outros alunos (12,7%)

verificaram-se os seguintes acontecimentos: falta de educação para com um

colega, bater num colega e conduta perigosa.

No que diz respeito à reacção dos professores aos comportamentos de

indisciplina na aula de Educação Física, os autores reportam categorias que

apresentamos por ordem de importância: ausência de reacção, simples

relembrar do comportamento adequado, ordem, punição, reprimenda, ameaça

e olhar severo.

O estudo de Mendes (1995), pretendeu verificar a incidência de

comportamentos de indisciplina nas aulas de Educação Física. O autor

concluiu que a grande maioria dos incidentes de indisciplina não são

percepcionados pelo professor (47,3%) sendo 9,3% dos casos tolerados. Estes

comportamentos eram mais usuais nos rapazes do que nas raparigas. O autor

salienta ainda que a indisciplina se distribui por ordem de importância

decrescente pelas seguintes categorias: actividade (40,9%); colegas (28,5%);

alunos dispensados da aula (16,8%) e ao professor (13,8%).

Cloes et al. (1996) realizaram um estudo com 222 professores divididos

em dois grupos. Um grupo de professores com mais de dez anos de

experiência e o outro grupo incluía professores com menos de dez anos de

serviço. Os resultados apontam para que os incidentes de indisciplina,

ocorridos nas aulas de Educação Física, no grupo de professores com menos

de dez anos de experiência profissional, se manifestam através do desrespeito

às regras de conduta, recusa em participar na aula, conflitos com os colegas,

agressão física e verbal, deterioração do material didáctico, conflito com o

professor.
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Um outro estudo desenvolvido por Cloes et al. (1998) incidiu sobre a

relação entre comportamentos dos professores e incidentes disciplinares dos

alunos nas aulas de Educação Física. Foram entrevistados 28 professores em

relação à origem aos incidentes disciplinares. O estudo permitiu chegar às

seguintes conclusões: 35,3% dos incidentes foram atribuídos às características

dos alunos, como a educação dada pela família e motivação; 21,9% a

condições materiais e espaciais; 10,9% a problemas familiares e inadaptação

do aluno ao meio escolar. Os restantes 31,9% foram distribuídos à

responsabilidade, coesão e estabilidade da equipa pedagógica. É de sublinhar

que o referido estudo demonstra que os professores em início de carreira se

mostram mais sensíveis à detecção dos incidentes disciplinares devido à

ansiedade em garantir uma boa condução da aula.

Segundo Kennedy (1982) os comportamentos mais comuns são do tipo

fora da tarefa, o que é confirmado pelo estudo de Brito (1986), onde o valor de

30,6 % para este tipo de comportamentos é relevante no conjunto dos

incidentes nas aulas.

No estudo de Oliveira (1993), foram inquiridos 32 professores de

Educação Física, tendo sido realizada a análise em duas turmas de cada

professor, totalizando 64 turmas. Os resultados obtido referem que 44% dos

comportamentos de indisciplina identificados foram dirigidos à actividade, 28%

aos colegas e 14% dirigidos ao professor nos desportos individuais. 

No âmbito dos desportos colectivos, os resultados salientam que 54%

dos comportamentos de indisciplina identificados foram dirigidos à actividade,

15% ao material e 13% ao professor.

Num outro estudo de Oliveira (2002), foram analisados 12 professores
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de Educação Física tendo sido observadas 96 aulas em dois momentos

distintos do ano lectivo em questão. A autora concluiu que os comportamentos

de indisciplina mais frequentes são dirigidos à “actividade”, durante o primeiro e

segundo momentos (61,3% e 70,1%), dirigidos ao professor (16,5% e 13,5%),

dirigidos os colegas (14,2% e 9,4%) no primeiro e segundo momentos

respectivamente. Os comportamentos de indisciplina dirigidos aos alunos

dispensados representaram 7,9%, em ambos os momentos.

O estudo desenvolvido por Tavares (2004) inquiriu 122 professores de

Educação Física das escolas do centro de área educativa de Aveiro e Viseu. O

autor concluiu que são nas modalidades de Andebol, Futebol e Basquetebol

onde ocorrem mais comportamentos de indisciplina (69,7%; 53,1%; 46,7%

respectivamente). O referido estudo permitiu também concluir que os rapazes

são mais indisciplinados em situações de jogo, e nos desportos individuais pelo

facto de não demonstrarem tanto interesse por essas actividades. As raparigas,

por sua vez, apresentaram mais comportamentos indisciplinares ao nível dos

desportos colectivos. O autor concluiu ainda que os professores inquiridos

percepcionaram uma maior ocorrência de comportamentos de indisciplina

dirigidos aos conflitos entre alunos (72%), para com os materiais (39,3%) e à

actividade (36,9%).
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2.1.1. Comportamentos indisciplinados e género em Ed. Física

 Trabalhos referenciados anteriormente revelaram comportamentos de

indisciplina diferenciados em rapazes e em raparigas. Assim parece ser

necessário analisar esses comportamentos em função do conceito de género

enquanto construção social, já que não parece que a variável sexo

(características biológicas de ser homem e mulher) possa ser responsável pela

diferenciação de comportamentos.

Entende-se por género, um sistema dinâmico em constantes adaptações

e transformações onde um novo equilíbrio é possível. A ideia de dinâmica é

manifestada na definição apresentada por Botelho Gomes, segunda a qual, ao

género corresponderão “(…) os processos sociais, culturais e psicológicos

segundo os quais se constrói e reproduz a feminilidade e a masculinidade

podendo sofrer variações segundo a cultura e ciclo de vida (…)” (2001, p.53).

O conceito de género pode ser caracterizado de acordo com três

vectores: uma marca biológica; um processo de discriminação social; uma

construção social (Griffin, 1989).

Visto como marca biológica, as diferenças entre os géneros aparecem

como sendo naturais, apontando para um fatalismo, segundo o qual se nasce

assim e nada mais se poderá fazer para o alterar.

Se o analisarmos como uma plataforma de discriminação bastará alterar

as bases em que essa se dá, promovendo igualdade de oportunidades. Todos

e todas terão possibilidade de alcançar o topo, independentemente da sua área

de eleição.
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Mas, se for entendido como uma construção social, o género será

cenário de poder e de relacionamento, resultado da teia social onde os seus

intervenientes se movem.

No  que  concerne  à Educação Física  a  dualidade  de  género,

masculino  e  feminino, não  pode  ser  ignorada,  até  porque as diferenças

manifestadas  na  prática  desportiva  não  são  apenas  diferenças  nas

capacidades  biológicas  e  fisiológicas  entre  o  masculino  e o feminino,  mas

também  o  resultado  de  conceitos e preconceitos culturais.

Segundo Botelho Gomes et al. (2004), a Educação Física tende a

favorecer a reprodução de estereótipos, centrando o seu currículo nos jogos

desportivos, conotados com o masculino. A este propósito, Gore, Mckay & Kirk

(1990) salientam que muitos dos professores de Educação Física foram ou

ainda são atletas com algum sucesso e que a sua interpretação acerca da

actividade física é essencialmente biológica, elitista, masculina, competitiva,

influenciando a sua actividade docente.

No  Desporto  do  século  XXI,  as  diferenças  de género,  ainda

traduzem,  infelizmente  desequilíbrios,  desigualdades  e  falta  de  equidade,

devido  à  dimensão  cultural  que  o  género masculino  e  feminino  representa

e  manifesta  para  os  valores  incutidos  e marchetados  na  nossa  sociedade.

Antigamente,  a  prática  desportiva  era  construída  e realizada  por

homens  e  progressivamente  a  presença  e  participação  feminina  foi  sendo

tolerada  e  permitida.  A  causa  desta  situação  é  justificável  pela  visão

estereotipada  do  corpo  masculino  e  feminino  tendo  em  conta  padrões  de

movimento  de  masculinidade  e  feminilidade  nas  actividades  físicas

desportivas.
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A  sociedade  encarrega-se  de  classificar  e  quantificar,  os

movimentos,  expressões  e  comportamentos  que  são  desviantes  em

relação  ao  padrão  estereotipado  de  feminilidade,  logo  gerador  de

masculinidade. Assim  sendo,  o  corpo  assume  cada  vez  mais  uma

multiplicidade  de  formas  que  desenvolvem  diversos  movimentos,

exprimem  emoções  e  sentimentos.  Essas  formas  de  expressão

apresentam  por  vezes  movimentos  contidos  ou  censurados.  A  dualidade

do  género  limita  as  vivências,  orientando  a  formação  desportiva  dos

indivíduos (Botelho Gomes et al., 2000)

É  evidente  que,  hoje  em  dia,  a  sociedade  rotula  actividades

desportivas  de  acordo  com  os  padrões  estereotipados  do  género/sexo.

Desta forma, verifica-se a  separação  das  actividades  físicas  desportivas

mais  adequadas  aos  rapazes (como por exemplo o futebol e o râguebi) e  às

raparigas (aeróbica e ballet).

Na aula de Educação Física, tanto os rapazes como as raparigas já

estão socializados nos seus papéis de género. Cada corpo já não é um corpo

verdadeiramente livre. Este já foi submetido aos mais variados

constrangimentos, que fizeram com que tenha assumido normas inconscientes

(Monge e Alvarez, 1997) que o limitam e o aprisionam. “O corpo é tanto cultura

como natura” (Botelho Gomes, 2002, p.6). Logo não é por colocarem rapazes e

raparigas no mesmo espaço de aula, que as mesmas se tornam coeducativas.

Mesmo que se tente promover oportunidades iguais, toda a estrutura, desde o

currículo à natureza competitiva dos desportos, tudo está preparado para

favorecer o lado masculino do ser humano (Griffin, 1989).
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Em relação ao sexo do aluno, os estudos de Handal & Hopper (1985);

McBride (1990); Maccoby & Jacklin (1980) indicam os rapazes como sendo

mais agressivos que as raparigas.

McBride (1990) verificou que os rapazes registam mais incidentes de

indisciplina, as raparigas conversam mais vezes de forma informal com o

professor. Para este autor, a socialização do aluno, feita fundamentalmente

pelos pais e pela escola, tem arrastado consigo os estereótipos sexuais. Com

base neles, era esperado que os rapazes fossem mais agressivos,

independentes e competitivos, e as raparigas era suposto serem mais

emocionais, faladoras e passivas. No entanto, nenhuma destas diferenças se

mostrou estatisticamente significativa.

De acordo com Sallis (2000), os rapazes têm tendência para serem mais

activos do que as raparigas, nomeadamente nos desportos habituais onde a

competição tem um papel fundamental (Neto et al., 2000; Weinberg et al.,

2000).

Neto et al. (2000) analisaram alguns estudos de observação dos

comportamentos dos professores em relação aos rapazes e raparigas. Estes

estudos demonstraram que os professores adoptam formas diferenciadas de

actuação, dando mais atenção aos rapazes, dando-lhes mais oportunidade de

expressão. Constatou-se que o tratamento é diferenciado e hierarquizado, no

entanto os professores não têm consciente o facto de que o seu

comportamento faz com que dêem um tratamento dissemelhante a rapazes e a

raparigas, pensando estar a ter um comportamento igual para ambos os sexos.

Rosado e Januário (1998), num estudo realizado acerca das percepções de

indisciplina entre grupos diferenciados de alunos por sexo, cultura juvenil, nível
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de sucesso escolar e grupo étnico, concluíram que a única variável que

apresenta diferenças significativas ao nível da percepção de gravidade dos

comportamentos de indisciplina era o sexo, apresentando as raparigas níveis

mais elevados.

No entanto, Brito (1986), Peres (1998) e Oliveira (2003) salientam que os

rapazes se apresentam com uma maior regularidade de comportamentos tidos

como indisciplinados, quase duplicando os revelados pelas raparigas.

Mendes (1995) aponta no mesmo sentido ao sublinhar que os rapazes

possuem maior número de comportamentos agressivos.

O estudo desenvolvido por Gómez et al. (2000), com uma amostra de 2491

alunos, entre os 13 aos 19 anos de idade, salienta que nas aulas de Educação

Física os rapazes são mais indisciplinados, rebeldes e agressivos. No que

concerne às raparigas, estas são consideradas mais constantes, disciplinadas

e maduras.

Também Balboa (1991) salienta que uma fonte de comportamentos

inapropriados é o facto de, por vezes, os conteúdos e as situações de

aprendizagem não estarem ajustadas às diferenças entre sexos.

O estudo desenvolvido por Ferraz (2002), acerca das questões de género

na aula de Educação Física no âmbito das representações de alunos e alunas

com uma amostra de 24 alunos, entre os 13 aos 17 anos de idade, permitiu

concluir que os rapazes têm mais frequentemente comportamentos

indisciplinados comparativamente às raparigas.

Os estudos revistos permitem concluir que o sexo exige, em primeiro lugar,

uma atitude de, não separação desta variável, constituindo a separação por

sexo uma excepção só justificável em situações onde haja diferenças de força,
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tamanho, segurança (Rosado, 1998).

De acordo com Brito (1986), os professores de Educação Física, perante

esta conjuntura, devem efectuar um esforço acrescido no intuito de colmatar

preconceitos e barreiras na prática das actividades desportivas.

O estudo de Tavares (2004) embora utilize género como sinónimo de

sexo, os resultados obtidos segundo o “género” foram aqueles que nos

deixaram mais pistas para a continuação da investigação acerca da temática

da disciplina/indisciplina.

2.1.2. Desempenho motor e comportamentos de indisciplina

Os professores de Educação Física têm consciência das diferenças de

motivação, interesse e aptidão entre os alunos inter sexo e intra sexo, de uma

turma. No entanto, apresentam uma única actividade a todos os alunos. Desta

forma, os professores são confrontados com desempenhos que variam do

ponto de vista qualitativo e quantitativo.

Por outro lado, os professores poderão como o estudo do efeito de

Pigmalião demonstra (Growe, Martinek e Rejeski, 1982) favorecer os melhores

alunos em relação aos menos bons.

Segundo Tavares (2004, p.24), a “inclusão e competição dos alunos

menos bons, com piores níveis de prestação motora, exige a criação de

condições que permitam, uma prática adicional; mais instrução, tarefas melhor

estruturadas a nível didáctico; mais encorajamento e atenção individualizada”.

De acordo com o estudo realizado por Pimentel (1998), com alunos do

2º Ciclo do Ensino Básico em aulas de Educação Física de Andebol e
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Basquetebol, os melhores alunos obtiveram mais tempo de empenhamento

motor que os alunos menos bons. No mesmo estudo, em relação ao sexo, não

foram encontradas diferenças significativas, uma vez que o tempo de

empenhamento motor dos alunos melhores e menos bons é semelhante em

ambos os sexos. No que diz respeito às modalidades estudadas, o autor

salienta que encontrou diferenças significativas entre os alunos melhores e

menos bons. No que concerne aos comportamentos “fora da tarefa”, ou seja,

comportamentos contrários às normas e regras estabelecidas para a realização

da tarefa, o tempo despendido pelos melhores alunos neste âmbito

representou 1,9% do tempo de observação, enquanto que nos alunos menos

dotados representou 4,6%, revelando-se esta diferença estatisticamente

significativa. Este estudo sublinha que o tempo de organização e espera é

superior para os alunos menos dotados, bem como, os comportamentos de

indisciplina que são superiores em alunos menos dotados.

 Rosado e Marques (1999), num estudo acerca dos comportamentos de

indisciplina em função do ano de escolaridade e do nível de desempenho

motor, analisaram 36 aulas de Educação Física, metade das observações

realizadas com alunos do 5º ano e outra metade com alunos do 6º ano de

escolaridade. Em cada aula foram analisados 10 alunos, dos quais 5 foram

classificados como os melhores e 5 classificados como os piores na disciplina

de Educação Física. O intuito deste estudo visava analisar duas questões: o

comportamento dos melhores alunos em relação aos piores, sob o ponto de

vista motor e ainda, estabelecer uma relação entre o nível de prática e a

frequência e natureza dos problemas de indisciplina na aula de Educação

Física.



Mestrado Ciências do Desporto – Desporto para Crianças e Jovens

Indisciplina na Educação Física - FADEUP 41

É importante salientar que o referido estudo concluiu que os alunos com

nível de desempenho superior manifestaram valores mais elevados de

comportamentos de indisciplina na generalidade das variáveis. O referido

estudo sublinha que existem diferenças estatisticamente significativas entre os

alunos com elevado e baixo nível de desempenho motor no que concerne à

frequência de comportamentos indisciplinados em relação às variáveis da

actividade, aos colegas, assim como, aos comportamentos perigosos,

grosserias para os colegas e conversas intempestivas. É de sublinhar que o

empenhamento motor está associado a um comportamento mais enérgico e

dinâmico, traduzindo-se o dinamismo em comportamentos de indisciplina mais

regulares.

Quadro 1 – Comportamentos de indisciplina e níveis de significância entre os melhores

e piores alunos na aula de Educação Física (Rosado e Marques,1999).

Comportamentos                         Média dos              Média dos

 de Indisciplina                             “Bons”                      “Fracos”              p

Alvo: Actividade                                          8,94                          5,88               ,021

Alvo: Colegas                                             9,05                          2,05               ,000

Comportamentos Perigosos                      3,88                            ,50                ,001

Grosseria para outros estudantes             5,16                            ,55                ,000

Conversas Intempestivas                          4,44                           1,61               ,000

É de sublinhar que o estudo de Rosado e Marques (1999) refere que o

nível de desempenho na aula de Educação Física relaciona-se com a

frequência de comportamentos de indisciplina. Alunos com um elevado nível de

desempenho motor manifestam maior incidência de comportamentos de

indisciplina.
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Os autores sublinham ainda que a generalidade dos comportamentos de

indisciplina são de pequena gravidade, caracterizando-os como

comportamentos fora da tarefa, na maioria dos casos, direccionados à

actividade. Os comportamentos indisciplinados entre os alunos surgem com

menor expressão sendo estes na maioria dos casos de pequena gravidade.

O estudo de Tavares (2004) no que concerne ao nível de

empenhamento motor, aponta para o facto de que os melhores alunos

manifestam maior frequência de comportamentos indisciplinados.

2.1.3. Indisciplina e violência na aula de Educação Física

Parece imperioso e vital diferenciar dois conceitos, o de violência e o de

indisciplina. A violência pode ser entendida como um conjunto de acções e

actos de natureza física e/ou psicológica, que poderão ir desde o abuso, à

coacção ou até aos maus tratos.

 De acordo com Amado e Freire (2002), de um momento para o outro, a

violência parece ter invadido as escolas. Os relatos de agressões e de

vandalismo fizeram durante algum tempo as primeiras páginas dos jornais,

dando a sensação de se estar a viver um autêntico estado de sítio.

Mas será realmente assim? As escolas portuguesas são tão violentas

como se diz?

A investigação e literatura especializada que se têm debruçado sobre a

violência, embora nem sempre convirja na avaliação do problema, apresenta

dados que evidenciam a sua presença nas escolas, numerosos estudos

estatísticos e pesquisas confirmam alguma gravidade da situação na
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generalidade dos países industrializados. Esses estudos destacam,

nomeadamente: (i) a existência de alunos com problemas de comportamento,

(ii) a frequência de comportamentos de violência juvenil no espaço escolar, e

(iii) o recurso cada vez mais frequente das escolas a medidas extremas como

suspensões e expulsões dos alunos. De facto, a emergência no espaço escolar

de comportamentos fortemente perturbadores de um clima ordenado e seguro,

em que a agressividade e a violência estão presentes em formas mais ou

menos evidentes, que vão do abuso e vitimização de outros alunos (bullying), à

violência verbal ou física e à destruição de recursos e instalações, é uma

constante nos estudos que passamos a referir.

De acordo com dados oficiais divulgados pelo Ministério da Educação,

no ano de 2005, surgiram cerca de 1200 agressões na totalidade das escolas

portuguesas.

No entanto, em Portugal, não existia, até há pouco tempo qualquer

investigação que caracterizasse com relativa exactidão o que se passa nas

escolas neste domínio. As únicas excepções são dois estudos parcelares (um

da responsabilidade do Instituto de Estudos da Criança da Universidade do

Minho - cuja amostra se limitou a 18 escolas do distrito de Braga -, e um outro

coordenado por Daniel Sampaio e uma equipa de investigadores, no âmbito do

Programa de Promoção e Educação para a Saúde), mas nenhum deles

realizado no sentido de caracterizar comportamentos, contextos e pessoas

envolvidas em situações consideradas violentas no meio escolar.

Em 1998, no âmbito de um protocolo celebrado entre o Instituto de

Inovação Educacional e a Universidade do Porto, Dulce Vale e Emília Costa,

investigadoras da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da UP,
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iniciaram um estudo a nível nacional em 142 escolas dos 2º e 3º ciclos do

ensino básico e do ensino secundário, num total de 4925 alunos distribuídos

pelos 8º e 11º anos de escolaridade, que ficou concluído em 1997. Apesar de

as próprias autoras o considerarem essencialmente de "carácter exploratório" e

de preconizarem a necessidade de uma análise numa perspectiva de

desenvolvimento-sistemático, ele constitui, ainda assim, o mais completo

quadro de referência para abordar esta questão.

A violência deve atender-se aos diferentes conceitos que lhe estão

associados, muitas vezes sobrepostos entre si: vandalismo (destruição ou

degradação gratuita de objectos), "bullying" (termo anglo-saxónico que

denomina, grosso modo, "implicar com as pessoas"), agressividade,

perturbações de comportamento, passagens ao acto (entendidas como um

meio de expressão de angústias, associada à adolescência), comportamentos

de oposição (total falta de cooperação com a "autoridade" de pais e

professores), perturbação da atenção com hiperactividade; comportamento

delinquente e factores desenvolvimentais vários (próprios da adolescência,

como o sentido de grupo e os comportamentos adquiridos sob essa influência

recíproca).

Apesar de tudo, os números relativos à violência nas escolas

apresentados não podem ser encarados com tranquilidade. De acordo com os

resultados, a agressão que os alunos portugueses mais referem terem sido

vítimas é a física e a verbal: 63% dos alunos referem já ter sido empurrados;

29% referem já ter sido batidos; 67% foram insultados e 54% já foram

ameaçados com palavras ou gestos. As autoras referem-se ainda ao "número

elevado" de raparigas que refere ter sido alvo de comportamentos indesejados
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com conotação sexual, sem, no entanto, especificar esse valor. Um aluno em

cada dez já foi abordado no sentido de adquirir ou consumir drogas e um em

cada quatro refere ter sido assaltado ou roubado.

De todas as regiões consideradas, é no Litoral Centro que os alunos

mais referem ter sido vítimas, na escola, de comportamentos como agressões

físicas, empurrões (que não a brincar), ameaças verbais, assalto ou roubo de

objectos e destruição de objectos pessoais. 

De um modo geral, os alunos mais vítimas de agressão física e verbal e

de actos de vandalismo são os do 8º ano e rapazes. No entanto, são as

raparigas as maiores vítimas de violência sexual.

 Costa e Vale (1996) referem que a impulsividade e a energia

características destas idades são também algo a considerar e a ter em conta

na reacção dos adultos e na sua actuação com os jovens, levando-os a

questionar o "rótulo" de violência quando pode estar em causa algo

completamente distinto. Estas dimensões comportamentais parecem-nos de

relevo, principalmente se pensarmos que a maioria das escolas não possui

actividades para a ocupação dos tempos livres dos alunos, que muitas das

actividades de complemento curricular não vão ao encontro dos seus

interesses e, mais grave ainda, que muitas escolas não possuem condições

físicas para a prática de Educação Física e muito menos para a prática de

qualquer desporto.

No que concerne à aula de Educação Física é de sublinhar que não

existem estudos direccionados no âmbito da violência. É importante referir que

a maioria dos estudos desenvolvidos no âmbito da indisciplina na aula de

Educação Física, como, Brito (1986), Piéron e Emonts (1988), Rosado (1990),
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Oliveira (1993), Mendes (1998), Oliveira (2002) e Tavares (2004) não reportam

as questões e percepções relacionadas com a violência.

No entanto, de acordo com Gómez et al. (2000, p.76), na aula de

Educação Física, “a agressividade nos rapazes manifesta-se de forma violenta

e física, contrastando com a atitude das raparigas”.

2.2. Técnicas de prevenção e controlo disciplinar em Ed. Física

Com a prevenção da indisciplina, pretende-se minimizar, prevenindo a

ocorrência de situações ou focus de comportamentos  indisciplinados.

Muitas vezes não é fácil resolver certos conflitos que ocorrem, sendo

melhor preveni-los do que tentar mudá-los. Nesse âmbito, o professor deve

tentar conhecer melhor os seus alunos, interesses, motivações dos mesmos

para prevenir a ocorrência de determinadas situações mais indesejáveis.

Na literatura especializada, começaram a surgir preocupações na área

da Educação Física, acerca da forma como deveria ser realizada a prevenção

da indisciplina na sala de aula. Taylor (1978) defendia um programa de

educação comportamental, centrado no desenvolvimento da auto-estima e de

inserção dos alunos.

Este programa denominava-se “Educação Física Preventiva” e tinha

como intuito minimizar a ansiedade, associada à violência escolar. Envolvia um

conjunto de actividades inovadoras para os alunos que estes podiam

frequentar como complemento curricular.

Pretendia-se com este projecto aumentar a participação dos alunos,
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assim como, melhorar as relações entre amigos e familiares.

Também Hellison (1985) desenvolveu um projecto  “Motivação intrínseca

em Educação Física” que tinha como objectivo levar os alunos a

compreenderem e praticarem a auto-responsabilidade. Este projecto era

explicado claramente aos alunos no início do ano lectivo e usado no decorrer

do mesmo como referência para motivar e incentivar os alunos a cooperarem

com os colegas e professores.

Segundo Brito (1986), uma importante estratégia de prevenir o

aparecimento de comportamentos inapropriados é tornar as aulas e tarefas

mais agradáveis, recorrendo à diversificação, ao movimento, prazer,

proporcionando uma atitude activa, reduzindo comportamentos indisciplinados.

Segundo Lee e Solmon (1990), a motivação é um pré requisito

fundamental para o envolvimento na tarefa, assumindo, um lugar de destaque

no sucesso da aprendizagem.

Com efeito, alguns estudos realizados no âmbito das actividades físicas,

sugerem que a motivação do aluno influencia o seu comportamento durante as

aulas, bem como os ganhos de aprendizagem (Lee e Solmon,1990). Verificou-

se que o comportamento durante a tarefa era determinado pela motivação,

sendo esta por sua vez influenciada pela percepção pessoal das expectativas

de outros significantes.

Solmon (1990), na sua investigação, constatou que a motivação relatada

pelo aluno em Educação Física exercia uma influência importante sobre a sua

persistência para a prática na tarefa.

Porém, o estudo realizado por Carreiro da Costa et al. (1998) parece

evidenciar que a motivação não é uma variável isolada determinante no
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comportamento e empenhamento motor dos alunos nas aulas.

Neste contexto, segundo Rosado (1990, p.47), as técnicas

recomendadas para modificar comportamentos baseiam-se nos seguintes

princípios:

i) Reforço Positivo: é uma forma de feedback que informa o aluno da

adequação da sua resposta comportamental. A simples repetição das regras,

não é por si só suficiente para levar o aluno a modificar o seu comportamento.

O respeito pela regra deverá ser reforçado por um estímulo agradável.

ii) Extinção: corresponde ao não-reforço do comportamento que

queremos suprimir. Ignorar o comportamento é um meio de não o

recompensar, aconselhável para fazer face a determinados comportamentos,

sobretudo se são motivados pelo desejo de chamar à atenção do professor.

iii) Punição: entende-se por um comportamento dirigido ao aluno, em

consequência da quebra de determinadas regras, com o intuito de provocar um

sentimento desagradável, infligido por alguém com autoridade e no sentido de

permitir a extinção desse comportamento. Estas formas devem ser adoptadas

para evitar condutas inapropriadas que são perigosas para o sujeito ou outros.

iv) Modelação: Sendo a imitação um processo natural de aprendizagem,

a educação pelo exemplo sempre foi utilizada. A modelação consiste no

emprego sistemático da imitação para a aquisição de condutas apropriadas.

v) Dessensibilização: Utiliza-se através do princípio do contra

condicionamento como técnica bastante vulgar. O aluno é colocado em

situação de realce perante a turma de forma a obter da parte do sujeito



Mestrado Ciências do Desporto – Desporto para Crianças e Jovens

Indisciplina na Educação Física - FADEUP 49

actividades incompatíveis com respostas de indisciplina.

Estudos que incidem no professor revelam a importância do estilo de

condução da aula, do entusiasmo, do clima e da flexibilidade.

Os comportamentos inadequados nas aulas de Educação Física

ocorrem em todas as fases da aula, com maior incidência na parte fundamental

e em todos os tipos de actividades dos alunos sendo, no entanto, mais

frequentes nos momentos de espera, de organização e gestão materiais e

espaços, de organização da prática e escolha de grupos.

Nos momentos de atenção à informação e de actividade motora os

comportamentos inapropriados têm uma menor incidência. Tal significa que

uma adequada organização da aula, a redução dos tempos de espera e de

organização, com o aumento do tempo de empenhamento motor, permitindo

aumentar as oportunidades de aprendizagem dos alunos, concorre, também,

favoravelmente, no sentido de reduzir os comportamentos inapropriados.

O domínio de habilidades pedagógicas diversas, contribuem para o

aumento da qualidade de ensino e consequentemente para a manutenção e

desenvolvimento dos níveis disciplinares adequados (Rosado, 1990).

Fernandez Balboa (1991) efectuou um estudo, para analisar as crenças

e pensamentos dos professores de Educação Física, no que concerne aos

comportamentos desviantes dos alunos. A amostra deste estudo foi centrada

em 15 professores em formação, a leccionarem em escolas urbanas,

suburbanas, públicas e privadas. Os dados obtidos no referido estudo

evidenciaram, de forma clara, os pensamentos relacionados com os

comportamentos desviantes dos alunos, cerca de 92%. As restantes categorias

apresentam valores pouco expressivos, o professor, 6% e o contexto, 2%.
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Em geral, os professores inquiridos acreditavam que nada podiam fazer

para prevenir os comportamentos inadequados dos alunos. Estes professores

imputavam a responsabilidade destes comportamentos exclusivamente aos

alunos.

Este estudo de Balboa conclui que a formação é deficiente no âmbito da

“organização e gestão da sala de aula”, reconhecida pelos próprios formandos,

ao indicarem a falta de competências de gestão como a principal causa

atribuível ao professor.

O estudo desenvolvido por Siedentop (1982) atribui também extrema

importância para as competências de gestão na prevenção da disciplina.

É importante realçar que Borko, Cone, Russo & Shavelson (1979) e

Clark & Peterson (1986) sugeriram que as representações e crenças dos

professores influenciam os seus procedimentos.

De salientar que um mau comportamento de um aluno pode ser tolerável

ou aceitável para um professor, enquanto que para outro pode ser considerado

um acto de indisciplina, dai a importância de estabelecimento de regras e

rotinas no início do ano lectivo.

Fernandez Balboa (1991) estudou a tipo e a frequência dos

comportamentos de indisciplina registados em aulas de professores em

formação, tendo obtido os seguintes resultados: o comportamento de

indisciplina nas aulas de Educação Física assume um carácter individual em

86,1% dos casos contra os 13,9% dos casos de comportamento de indisciplina

em grupo.

De salientar que 4 em cada 10, os comportamentos de indisciplina

diziam respeito a comportamentos fora da tarefa e que 1 em cada 4 se referiam
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a comportamentos agressivos.

No que respeita à reacção dos professores aos comportamentos de

indisciplina a maior expressão foi verificada ao nível dos comportamentos

verbais, sendo que 62% reage verbalmente à indisciplina. É de sublinhar que

35% dos sujeitos inquiridos não reagem aos comportamentos de indisciplina

nos desportos individuais e 30% ignora-os nos desportos colectivos.

Nos desportos individuais, durante as fases da aula onde tem lugar o

período de instrução/informação e espera, verifica-se maior incidência de

comportamentos de indisciplina por parte dos alunos. No que concerne aos

desportos colectivos, a incidência de comportamentos indisciplinados surge na

transição/ organização e espera.

Siedentop (1982) sustenta que os ganhos na aprendizagem estão

relacionados com o tempo de empenhamento motor dos alunos, logo o tempo

de gestão e organização devem ser reduzidos ao essencial.

Henkel (1991) sustenta também que o comportamento inadequado do aluno

diminui o tempo de prática entre 15% a 25%. Neste âmbito, o referido autor

traça alguns princípios orientadores em relação à gestão da sala de aula:

 minimizar o tempo dos episódios de gestão;

 iniciar a aula no tempo estabelecido;

 anunciar a primeira actividade;

 tornar as normas claras;

 ensinar habilidades de auto-gestão aos alunos;
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No que concerne aos pressupostos para a utilização das interacções

negativas, Siedentop (1982, p. 301) propõe os seguintes:

  utilizar a interacção negativa forte para reduzir o comportamento

rapidamente;

  usar pontualmente reprimendas justas e severas que serão

provavelmente mais efectivas;

 assegurar que a interacção negativa é dirigida ao comportamento e não

ao estudante.

Os estudos desenvolvidos por Good & Brophy (1994) apontam alguns

princípios sobre a organização das tarefas, de forma a evitar comportamentos

inadequados:

  alunos seguirão as regras que respeitam e entendem: ordens e

ameaças por vezes são ignoradas;

  as situações de indisciplina são minimizadas quando os alunos estão

empenhados em actividades ligadas aos seus interesses;

 a gestão deve ter como intuito a formação de um clima de aprendizagem

produtivo;

  o professor deve ter como objectivo desenvolver o auto-controlo nos

alunos e não exercer o controlo sobre eles;
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Não é fácil, após a visão panorâmica que apresentamos sobre as

questões associadas à indisciplina e violência na aula de Educação Física,

estabelecer de uma forma unívoca um conjunto consistente de orientações

e estratégias, fundamentadas em resultados da investigação, capazes de

responder à questão, que acções devem ser tomadas para garantir uma

atmosfera ordeira necessária para a aprendizagem e ensino eficaz.

No entanto, como se procurou evidenciar na análise de diversos estudos

e pesquisas, existem núcleos consistentes de conhecimento já

estabelecidos pela literatura e investigação especializada que permitem

sistematizar, claramente, um conjunto de factores de risco que facilitam, ou

podem mesmo desencadear, comportamentos indisciplinados ou agressivos

em crianças em idade escolar.

Verificámos também que existe um reconhecimento claro,  por parte da

literatura, das dificuldades inerentes à mudança de orientações e práticas

educativas no sentido de responderem de forma mais adequada aos

problemas e desafios que um crescente número de alunos vem colocando

às escolas nos tempos actuais. 

Faz sentido pensar, face aos resultados dos estudos que referimos na

nossa revisão da literatura que, na actualidade, ainda maior relevo devem

assumir as percepções e crenças dos professores acerca do aumento não

só da indisciplina mas também da violência na aula de Educação Física.

Foi neste contexto que, ao longo deste capítulo, destacamos como

referências chave do novo paradigma para o século XXI a crescente

valorização da aprendizagem social e emocional e as tendências que

defendem novas práticas educativas na gestão e organização da aula.
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Metodologia
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Capítulo 3

3.1. Metodologia

        Como referimos na introdução deste trabalho, foi um conjunto de motivos

de carácter teórico, pessoal e profissional que nos levaram a optar por conduzir

uma pesquisa junto de professores estagiários, centrada nas suas percepções

e crenças sobre a indisciplina na aula de Educação Física. No entanto, entre a

escolha do tema e a forma como se decidiu operacionalizar a pesquisa, mediou

um período de tempo, ao longo do qual, o estudo e reflexão sobre a literatura

permitiram clarificar um desenho da investigação que, a nosso ver, se adapta-

se, quer aos objectos propostos, quer às condicionantes de tempo e recursos

que envolviam a pesquisa.

Para estabelecer um plano adequado para a investigação que

pretendíamos realizar havia que ter em consideração os seguintes aspectos:

 Objectivos de investigação;

 Estratégia de investigação;

 Tipo de amostra;

 Métodos de recolha de dados;

 Métodos de análise de dados;

 Métodos de validação.
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Pode-se dizer que foi a reflexão sobre estes aspectos específicos e os

problemas inerentes à sua concretização, no quadro da presente pesquisa, que

nos conduziram a tomar diversas opções metodológicas, nomeadamente, em

relação às características específicas do tipo de amostra, e quanto ao

instrumento de investigação foi delineada, também, tendo em conta os

problemas concretos colocados pela recolha e análise de dados e pela

validação dos resultados.

Nos pontos subsequentes deste capítulo, iremos descrever a abordagem

que realizámos a estas questões no presente estudo. No entanto, embora

sumariamente, não queremos deixar de referir as opções metodológicas de

fundo que presidiram ao delineamento da pesquisa. 

Em primeiro lugar, na linha de Niglas (1999), pensamos que as “guerras”

dos anos 70/80 entre paradigmas quantitativos e qualitativos no campo

educativo parecem estar ultrapassadas. No entanto, estão ainda longe de estar

resolvidas as assunções divergentes acerca da natureza e propósito da

investigação em ciências sociais que denotam os termos investigação

qualitativa e quantitativa.

Em segundo lugar e na mesma linha, consideramos que a realidade

educativa é muito mais complexa do que querem reconhecer os dois conjuntos

exclusivos de crenças e axiomas positivistas ou naturalistas. Na conclusão de

um estudo analítico, levado a cabo sobre as dicotomias e diferenças

metodológicas encontradas em 46 research papers do campo educativo, Niglas

(1999) destaca que é a natureza e complexidade do problema concreto da

investigação que determina, mais do que a posição filosófica dos

investigadores, que a metodologia e as estratégias seguidas sejam
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predominantemente quantitativas, qualitativas ou mistas.

Neste âmbito, optamos por adaptar um questionário porque o

consideramos o instrumento adequado para o operacionalizar o estudo em

causa, centrado na identificação das práticas e crenças disciplinares da

amostra de professores estagiários. Esta escolha, mais do que a adesão a uma

metodologia basicamente quantitativa, tão frequentemente utilizada no campo

educativo, pretendeu resolver problemas concretos colocados pelo objecto de

estudo, tendo revelado mais potencialidades do que limitações.

Decerto, consideramos também, tal como outros investigadores, que “o

inquérito continua a ser fecundado na exploração dos fenómenos e (…) é uma

das vias de acesso às racionalizações que os sujeitos fazem das suas

escolhas e das suas práticas” (Ferreira, 1986, p. 194).

A adequação do instrumento de pesquisa ao estudo da amostra é

explicada com mais detalhe no ponto seguinte em que nos vamos deter na

caracterização da população - alvo e da amostra em estudo.

3.1.1. População

Para a consecução do presente estudo estabelecemos alguns critérios

que classificamos mais adequados ao objectivo do estudo. Procuramos

seleccionar escolas com Núcleo de Estágio Pedagógico no Grande Porto que

fossem capazes de aceder a uma amostra docente diversificada que cumprisse

os seguintes critérios:
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 Professores estagiários;

  heterogeneidade cultural e social dos alunos com que os

docentes trabalham;

Consideramos fundamental aceder a uma população heterogénea para

identificar as crenças e pensamentos mais comuns assim como as diferenças

que eventualmente possam surgir de uma população constituída por

professores estagiários.

De acordo com este objectivo foram seleccionadas escolas que

cumprissem os critérios propostos.

3.1.2. Amostra

A amostra do presente estudo foi constituída por 100 professores

estagiários (em formação) da disciplina de Educação Física a leccionarem em

escolas do Distrito do Porto.

É de referir que os professores estagiários inquiridos concluíam a

respectiva formação inicial na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto

e no Instituto Superior da Maia.
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Importa referir que a selecção da amostra do presente estudo foi

aleatória. No entanto, desde o início foi nossa intenção manter algum equilíbrio

relativamente à variável sexo, uma vez que pensamos ter um importante papel

na análise da nossa problemática.

No que concerne à caracterização da amostra constatamos, após

leitura do quadro 2, que 50% dos professores estagiários pertencem ao sexo

masculino e 50% dos inquiridos ao sexo feminino.

Quadro 2: Sexo dos professores estagiários

SEXO N %

Masculino 50 50

Feminino 50 50

TOTAL 100 100

No que diz respeito à instituição de formação, verificamos, após

análise do quadro 3, que 50% dos professores estagiários pertencem à

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e 50% ao Instituto Superior

da Maia.

Quadro 3: Instituição de formação inicial dos inquiridos

FORMAÇÃO N %

FADEUP 50 50

ISMAI 50 50

TOTAL 100 100
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No gráfico 1, relativo à idade, constatamos que os professores

estagiários inquiridos têm uma média de 24 anos de idade (X=23,96; DP=1,49).

Gráfico 1: Idade dos professores estagiários
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No gráfico 2, verificamos que a experiência de ensino/treino dos

professores estagiários inquiridos é de aproximadamente 2 anos. (X=1,75;

DP=1,68). No entanto, constatamos que cerca de 30% da amostra não

demonstra qualquer tipo de experiência ao nível de ensino/treino.

Gráfico 2: Experiência de ensino/treino antes do estágio pedagógico
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3.1.3. Instrumento de pesquisa

Dando cumprimento à estratégia de investigação delineada, era

necessário construir um questionário que desse algumas garantias de

fiabilidade na recolha de dados, isto é, que conseguisse estruturar de uma

forma inteligível uma abordagem às percepções, crenças e práticas

disciplinares auto-referidas pelos professores que constituam a amostra. Com

esse fim, havia que ter em conta a operacionalização dos conceitos

subjacentes à pesquisa de uma forma que fosse adequada e acessível aos

respondentes, aspecto esse que coloca sempre algumas dificuldades e é um

dos problemas que, a não ser resolvido, pode limitar grandemente a eficácia do

questionário enquanto instrumento de recolha de dados (Borg,1983).

Como encontramos na literatura revista um modelo de questionário que

globalmente correspondia à recolha de dados que pretendíamos efectuar à

cerca das dimensões em estudo, junto dos professores participantes,

decidimos utilizar este instrumento de trabalho validado e utilizado por Tavares

(2004) reformulando alguns itens no sentido de corresponder aos objectivos

específicos delineados para a nossa pesquisa. O questionário reestruturado foi

centrado na Indisciplina e Violência na Aula de Educação Física na perspectiva

dos professores estagiários.

O questionário foi elaborado em quatro partes, onde existem respostas

do tipo fechado (escala de Likert de 5 itens), dicotómicas (sim, não) e abertas

(anexo).
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A primeira parte diz respeito à identificação e dados pessoais dos

professores estagiários, onde realizamos uma recolha de dados de carácter

pessoal e individual dos inquiridos.

A segunda parte do questionário, comportamentos de indisciplina na

aula de Educação Física, foi dividida em dois pontos, matérias essenciais e

alvos a que se destinam os comportamentos de indisciplina. Nestes dois

subtemas os professores estagiários irão mencionar as suas percepções em

relação à ocorrência de comportamentos de indisciplina (escala Lickert).

Posteriormente, os professores serão inquiridos no âmbito da diferenciação dos

comportamentos de indisciplina em função do género e nível de desempenho

motor. Em seguida, é solicitada a fundamentação da resposta, em função das

fontes de atribuição dos comportamentos de indisciplina.

Na terceira parte do questionário inserimos vinte e seis estratégias de

prevenção dos comportamentos de indisciplina relativas aos dimensões

clima/disciplina, planeamento das actividades e reforço na particiapação onde

os inquiridos selecionaram as mais relevantes (escala de Lickert).

Posteriormente pedimos aos professores que identifiquem as suas percepções

nas estratégias de prevenção em função do género e nível de desempenho

motor dos alunos.

Na última parte do questionário, os professores estagiários são

questionados acerca da problemática da violência na aula de Educação Física.

Pedimos ainda aos inquiridos que identificassem a vitima e o agressor.
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3.2. Hipóteses da pesquisa

O presente estudo pretende analisar as percepções dos professores de

Educação Física no âmbito das variáveis dependentes e independentes

(variáveis independentes – professores no âmbito do estágio pedagógico;

género e nível de desempenho motor; variáveis dependentes – Conteúdos

curriculares, alvo a que se destinam os comportamentos de indisciplina,

estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina e violência na

aula de Educação Física.

Objectivos específicos:

1. Verificar a percepção  dos professores estagiários de Educação

Física: acerca da incidência dos comportamentos de indisciplina em função da

matéria de ensino e alvo a que se destinam;

2. Analisar a incidência dos comportamentos de indisciplina em função

das variáveis de estudo: género, nível de desempenho motor e violência;

3. Identificar as estratégias de prevenção dos comportamentos de

indisciplina e a sua diferenciação em função do género e nível de desempenho

motor.
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3.3. Procedimentos

Para o tratamento dos dados utilizou-se o programa estatístico SPSS

14.0 para o sistema operativo Windows, tendo-se começado por proceder à

análise estatística descritiva dos dados. Com o objectivo de encontrar

frequências, percentagens, valores médios e desvio padrão.

Para utilização e interpretação de dados através do programa SPSS

(Statistical Package for Social Sciencies) é fundamental codificar a variável

ordinal “Matérias fundamentais de Educação Física”. Assim, o valor 1, 2, 3, 4 e

5 significam nenhuns, poucos, alguns, bastantes e muitos comportamentos de

indisciplina, respectivamente. Na variável ordinal “Estratégias de prevenção

dos comportamentos de indisciplina”, os valores 1, 2, 3, 4 e 5 significam, nada

importante, pouco importante, importante, muito importante e

extraordinariamente importante, respectivamente.

Para o tratamento das perguntas “abertas” do questionário aplicado

procedeu-se à analise de conteúdo. O processo de categorização possui na

metodologia qualitativa um lugar de destaque uma vez que é através desta que

o investigador procura desmontar o discurso produzido no sentido de elaborar

um novo discurso explicativo da realidade (Vala, 1986). Decorrente dos

objectivos desta pesquisa será necessário aceder à identificação da unidade de

registo que consiste na unidade de significação a codificar. A realização de

uma análise temática, implica descobrir a ideia. Sendo o tema geralmente

utilizado para estudar  atitudes, valores, tendências, entre outros, a nossa

unidade será consequentemente temática.
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Apresentação e discussão dos resultados
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Capítulo 4

4.1. Apresentação e discussão dos resultados

4.1.1. Matérias fundamentais e indisciplina na aula de Educação Física

Em relação às temáticas nucleares da disciplina de Educação Física

(quadro 4), constatamos que as modalidades de “Futebol” (X=3,17; SD=1,09),

“Ginástica” (X=2,67; SD=0,90), “Basquetebol” (X=2,64; SD=0,83) e

“Desportos de Combate” (X=2,58; SD=0,90) correspondem aos valores mais

elevados na percepção de incidentes disciplinares pelos professores

estagiários que constituem a nossa amostra. A média dos resultados obtidos

não apontam para o facto de os comportamentos de indisciplina ocorrerem

somente ao nível jogos desportivos colectivos, uma vez que as temáticas de

ginástica e desportos de combate (desportos individuais) também obtêm

valores elevados de comportamentos de indisciplina no âmbito das matérias

nucleares, sobrepondo-se a alguns jogos desportivos colectivos, como as

modalidades de Andebol (X=2,53; SD=0,81) e Voleibol (X=2,17; SD=0,69).

Quadro 4: Matérias essenciais e indisciplina na aula de Educação Física (média e D.P.)

Matérias
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Média 2,41 2,53 2,13 2,64 2,58 2,27 3,17 2,67 1,90 2,17

D.Padrão 0,99 0,81 0,80 0,83 0,90 0,75 1,09 0,90 0,64 0,69



Mestrado Ciências do Desporto – Desporto para Crianças e Jovens

Indisciplina na Educação Física - FADEUP 67

Tal como na pesquisa de Tavares (2004), os dados obtidos no presente

estudo apontam que as temáticas de Atletismo (X=2,13; SD=0,80) e

Patinagem (X=1,90; SD=0,64), não são  matérias particularmente propícias a

problemas de indisciplina na aula de Educação Física. Estes resultados podem

ser explicados devido ao carácter individual que estas matérias assumem onde

os alunos procuram constantemente a superação pessoal. Relativamente à

temática de Patinagem, esta obteve os valores mais baixos, de percepções de

indisciplina, provavelmente pelo facto de os alunos demonstrarem grande

interesse e motivação por actividades “mais actuais” em relação às tradicionais.

As temáticas de Futebol, Ginástica, Desportos de Combate e

Basquetebol devem merecer especial atenção durante as aulas de Educação

Física uma vez que os valores médios encontram-se acima de dois na escala

de Lickert considerada, o que corresponde aos itens “alguns”, “bastantes” e

“muitos” comportamentos de indisciplina.

Analisando a temática de Futebol (X=3,17; SD=1,09), verificamos que

esta modalidade apresenta os dados mais elevados em relação à ocorrência

dos comportamentos de indisciplina na aula de Educação Física. É importante

destacar que 68% dos professores estagiários identificam comportamentos de

indisciplina (quadro 5), indicados pelo somatório dos níveis mais elevados da

escala de Lickert. É também o Futebol que apresenta maior ocorrência de

“muitos” episódios de indisciplina (10%).
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Quadro 5: Frequência de episódios de indisciplina na aula de Educação Física

Matérias n      nenhuns n         poucos n          alguns n     bastantes n         muitos

Act.Expressivas 17            17% 41            41% 30            30% 8            8% 4            4%

Andebol 9            9% 40            40% 40            40% 11            11% 0            0%

Atletismo 21            21% 50            50% 24            24% 5            5% 0            0%

Basquetebol 6            6% 41            41% 36            36% 17            17% 0            0%

Desp. Combate 12            12% 33            33% 41            41% 13            13% 1            1%

Desp. Raquete 12            12% 55            55% 27            27% 6            6% 0            0%

Futebol 5            5% 27            27% 24            24% 34            34% 10            10%

Ginástica    7            7% 38            38% 39            39% 13            13% 3            3%

Patinagem 25            25% 61            61% 13            13% 1           1% 0            0%

Voleibol 15            15% 55            55% 28            28% 2            2% 0            0%

Este facto pode dever-se à grande competitividade, capacidade de luta e

entrega durante as situações de jogo o que, naturalmente origina o

aparecimento de um maior número de incidentes de indisciplina. Deste modo,

os estudos desenvolvidos por Oliveira (2002) e Tavares (2004) sublinham que

os comportamentos de indisciplina que se manifestam nos jogos de equipa

fornecem exemplos de actuação dos alunos em situação de grupo.

Na modalidade de Ginástica (X=2,67;SD=0,90) constatamos que, a

generalidade, dos inquiridos, 55%, sublinha a existência de comportamentos de

indisciplina indicados pelo somatório dos níveis mais elevados da escala de

Lickert (alguns, bastantes e muitos).

Segundo Tavares (2004), a ginástica é apontada pelos professores

como uma modalidade propícia ao desencadeamento de comportamentos de

indisciplina na aula. Esta situação pode dever-se, à forma e estrutura da aula
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que normalmente os professores estagiários adoptam, ou seja, o trabalho em

“estações”.  Esta metodologia assenta na divisão dos alunos em diversos

grupos de trabalho, onde cada um tem como objectivo a exercitação de um

movimento previamente estabelecido. É natural que a impossibilidade do

professor controlar directamente todas as estações possam desencadear

comportamentos de indisciplina. No entanto a falta de motivação dos alunos

devido às dificuldades específicas de determinados elementos gímnicos poderá

também explicar os resultados obtidos no nosso estudo, uma vez que o défice

de capacidades motoras como a força e flexibilidade levam ao insucesso nesta

temática implicando a desmotivação e consequentemente a indisciplina na

aula.

No âmbito da modalidade de Basquetebol (X=2,64;SD=0,83), sublinha-

se que a maioria dos professores estagiários (59%), opta por considerar que se

verificam comportamentos de indisciplina indicados pelo somatório dos níveis

mais elevados da escala de Lickert (alguns, bastantes e muitos). Os resultados

obtidos poderão ser explicados pelo espírito competitivo e entrega dos alunos

durante as situações de jogo, mas eventualmente também por uma deficiente

gestão preventiva da aula.

No que concerne à temática de Desportos de Combate (X=2,58;

SD=0,90), os dados obtidos no presente estudo apontam para que 55% dos

professores estagiários percepcionem a existência de comportamentos de

indisciplina nas suas aulas. Este facto pode dever-se às características

inerentes a esta modalidade, onde a agressividade, virilidade e o envolvimento

físico conduzem a comportamentos agressivos e desviantes por parte dos

alunos.
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Gostaríamos ainda de salientar que, ao nível dos jogos desportivos

colectivos, a temática de Voleibol (X=2,17;SD=0,69), é a modalidade que

apresenta uma percentagem mais reduzida, 30%, de ocorrência de “alguns”,

“bastantes” e “muitos” comportamentos de indisciplina. A situação poderá estar

relacionada com o facto da ausência de penetração no campo adversário

impedindo desta forma o contacto e confronto físico.

4.1.2.1. Diferenças nos comportamentos de indisciplina em relação às

temáticas essenciais, em função do género e nível de desempenho motor

Relativamente à incidência de comportamentos de indisciplina nas

matérias essenciais, os professores estagiários que compõem a nossa amostra

sublinham a existência de diferenças substanciais ao nível do género e

desempenho motor.

O quadro 6, apresenta essas diferenças nos comportamentos de

indisciplina: a grande maioria dos professores estagiários, 69%, sublinham que

existem diferenças relevantes e 31% apontam para a ausência de diferenças.

Quadro 6. Diferenças de comportamento em função do género

Diferenças Frequência Percentagem Percentagem
acumulada

sim 69 69,0 69,0
não 31 31,0 100,0
Total 100 100,0

É de salientar que na disciplina de Educação Física nem sempre é fácil

conciliar os interesses dos rapazes e das raparigas (Weinberg et al., 2000). Os

rapazes, pela natureza biológica e fundamentalmente por dados culturais, são
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levados a demonstrar a força, pela conquista da aceitação dos seus pares,

manifestando irreverência, reflectindo-se estas atitudes, muitas vezes, em

comportamentos de indisciplina (Neto et al., 2000). Os estudos de Mendes

(1995), Gómez et al. (2000) e Ferraz (2002) indicam que nas aulas de

Educação Física, os rapazes apresentam maior regularidade de

comportamentos indisciplinados. Contrastando com os rapazes, as raparigas

demonstram muito raramente comportamentos agressivos e,

consequentemente, a promoção de menor ocorrência de comportamentos de

indisciplina (Sallis, 2000). As raparigas são consideradas mais constantes,

disciplinadas e maduras (Gómez et al., 2000). A existência de expectativas

diferentes no que concerne à prestação dos rapazes e raparigas é outro factor

discriminante (Rosado, 1998). De acordo com Botelho Gomes (2002) não é por

colocarem rapazes e raparigas no mesmo espaço da aula de Educação Física

que estas se tornam coeducativas. Mesmo quando o professor tenta promover

igualdade de oportunidades, a natureza competitiva dos desportos, está

determinada a privilegiar o lado masculino (Griffin,1989).

Como refere Garcia (1994), os professores valorizam o rendimento físico

e a agressividade que são mais comuns nas temáticas mais tradicionais como

o futebol, basquetebol, desvalorizando as matérias de valor corporal

tradicionalmente femininas (dança e actividades rítmicas e expressivas),

favorecendo não raramente, a apatia e o desinteresse das alunas na aula de

Educação Física.
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Em relação aos comportamentos disciplinares em função do nível de

desempenho motor (quadro 7), a maioria dos professores estagiários que

constituem a nossa amostra percepciona a existência de diferenças

substanciais.

Quadro 7. Diferenças de comportamento em função do nível de desempenho motor

Diferenças Frequência Percentagem Percentagem
acumulada

sim 52 52,0 52,0
não 48 48,0 100,0
Total 100 100,0

 Verificamos que os resultados obtidos são semelhantes aos de Rosado

e Marques (1999) e Tavares (2004), sendo de destacar que os alunos com

melhor competência motora são os que, frequentemente, maiores problemas

trazem para a aula de Educação Física. Consideramos pertinente o resultado

obtido uma vez que este factor poderá estar relacionado com as dificuldades

manifestadas pelos professores estagiários na organização, gestão e instrução

da aula.

O quadro 8 apresenta as justificações apontadas pelos inquiridos em

relação às diferenças existentes entre as questões de género e nível de

desempenho motor.

Quadro 8. Justificações das diferenças existentes segundo o género e nível de desempenho motor

Género                                                  n              % Nível Desempenho                                n           %

Rapazes mais agressivos                  23          23%

Valores de género                              22          22%

Alunos preferem competitividade e

alunas actividades lúdicas                   8            8%

Não respondeu                                  47           47%

Desmotivação e desinteresse              28         28%

Maior destreza e habilidade motora     13         13%

Apetência para actividade física            8           8%

Não respondeu                                    51         51%
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Os resultados obtidos no presente estudo, das diferenças existentes

quanto ao género, apontadas pelos professores estagiários foram a

agressividade manifestada pelos rapazes e o valor de género marchetado e

incutido pela sociedade.

Brito (1986) aponta no seu estudo que as características de aventureiro,

forte, dominante, lutador e corajoso relativas aos rapazes são claramente

postas em evidência na prática desportiva, podendo originar comportamentos

indisciplinados e agressivos.

Relativamente às diferenças existentes ao nível de desempenho motor,

os professores estagiários apontaram a desmotivação, falta de interesse e

maior destreza e habilidade motora.

É pertinente realçar que o silêncio e a passividade no lugar não são

elementos fundamentais da ordem na aula e a própria comunicação não verbal

ganha outra dimensão nas aulas de Educação Física (Oliveira, 2003).

Segundo Mendes (1995), a ausência de empenhamento pede ser

entendida também como violação da ordem. Estes alunos, apesar de

demonstrarem diferenças motoras, tentam por outras acções  condicionar a

aula, impedindo a progressão dos colegas.

4.1.3. Alvos a que se destinam os comportamentos de indisciplina

No que concerne aos alvos a que se destinam os comportamentos de

indisciplina (quadro 9), é de salientar que os resultados obtidos no presente

estudo estão indicados por ordem de importância nas seguintes categorias:
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“Colegas” (X=3,19; SD=0,88), “Actividade” (X=2,99; SD=0,81), “Materiais”

(X=2,88; SD=0,94) e “Professor” (X=2,22; SD=0,88).

Quadro 9: Alvos a que se destinam os comportamentos de indisciplina

ALVOS ACTIVIDADE COLEGAS MATERIAIS PROFESSOR

Média 2,99 3,19 2,88 2,22

D.Padrão 0,81 0,88 0,94 0,88

É importante salientar que, o alvo “Colegas” é percepcionado pelos

professores estagiários, como o mais propício, a comportamentos

indisciplinados na aula de Educação Física. Os inquiridos sublinham mesmo

que os comportamentos de indisciplina que ocorrem durante a aula são na

maioria das vezes o resultado de conflitos entre os colegas da turma.

Parece-nos pertinente sublinhar que os resultados obtidos no presente

estudo dizem respeito às percepções de professores estagiários, no entanto, a

discussão dos resultados tem como suporte os estudos desenvolvidos com

professores profissionalizados, devido à escassez de estudos dentro deste

âmbito.

No estudo realizado por Oliveira (1993), constatou-se que os

comportamentos de indisciplina mais frequentes foram dirigidos à “Actividade”,

“Colegas”, “Materiais” e, por fim, ao “Professor”. 

No nosso estudo, o alvo “colegas”, foi considerado pelos professores

estagiários como o predominante, com 82% (somatório das percentagens de
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alguns, bastantes e muitos), dos comportamentos de indisciplina nas aulas de

Educação Física, indicados pela escala de Lickert (quadro 10).  É de referir que

apenas 14% dos inquiridos considera existir poucos comportamentos de

indisciplina para com os colegas, 47% dos professores estagiários sublinham a

ocorrência de alguns comportamentos indesejáveis entre colegas e 29%

apontam para a ocorrência de bastantes comportamentos de indisciplina entre

os alunos. 

Quadro 10: Frequência dos comportamentos de indisciplina em relação aos alvos

Alvos n      nenhuns n         poucos n          alguns n     bastantes   n        muitos

Actividade    2            2% 24            24% 50            50% 21            21% 3            3%

Colegas 4            4% 14            14% 47            47% 29            29% 6            6%

Materiais 7            7% 27            27% 40            40% 23            23% 3            3%

Professor 18             18% 52            52% 22            22% 6            6% 2            2%

Como já observámos nos jogos desportivos colectivos existe um grande

envolvimento dos alunos e que apesar dos professores estarem atentos,

acabam por surgir comportamentos hostis, ocorrência de grosserias, atitudes

ofensivas e outros actos de indisciplina com colegas.

 No alvo, “ actividade”, os professores estagiários assinalam, 74%, dos

comportamentos de indisciplina relacionados com tarefas propostas na aula.

Concretamente a este alvo, em 2 4 %  dos casos ocorrem p o u c o s

comportamentos de indisciplina, 50% dos inquiridos salientam que existem

alguns comportamentos indesejáveis, 21%  sublinham a ocorrência de

bastantes comportamentos de indisciplina e 3%  referem a existência de

muitos episódios de indisciplina.
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A nossa pesquisa obteve resultados diferentes dos estudos de Balboa

(1991), Mendes (1995), Oliveira (2002), onde os autores verificaram que os

comportamentos de indisciplina foram dirigidos em primeiro lugar à

“actividade”. No entanto no estudo de Tavares (2004) os episódios de

indisciplina foram dirigidos preferencialmente aos “colegas”.

A categoria “Professor” foi o alvo que registou menor percentagem de

comportamentos de indisciplina (30%), referenciados pela escala de Lickert

(alguns, bastantes e muitos) tal como os estudos de Emonts e Piéron (1998),

Peres (1998) e Tavares (2004).

4.1.3.1. Diferenças nos comportamentos de indisciplina em relação aos

alvos,  em função do género e nível de desempenho motor

Os resultados obtidos no nosso estudo, segundo a representação dos

professores estagiários, não apontam para diferenças nos comportamentos de

indisciplina em relação aos alvos em função do género. A grande maioria dos

inquiridos, 70%, sublinha que não existe diferenças substanciais e assim

apenas 30% afirmam o contrário.

No que concerne ao nível de desempenho motor, os inquiridos

também não revelam diferenças nos comportamentos de indisciplina em

relação aos alvos. É de salientar que a maioria dos professores estagiários

(71%) refere a inexistência de diferenças relevantes; apenas 29%  dos

inquiridos apontam para a existência de diferenças importantes a este nível. 

É de referir que os dados obtidos neste âmbito não confirmam os

resultados de Balboa (1991) e Tavares (2004), o que poderá ser explicado pela
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falta de experiência e dificuldade que os professores estagiários revelam na

análise, identificação e percepção dos alvos, em função do género e nível de

desempenho motor.

O quadro 11 apresenta as justificações apontadas pelos inquiridos em

relação às diferenças existentes entre as questões de género e nível de

desempenho motor em função dos alvos.

Quadro 11. Justificações das diferenças em relação aos alvos segundo o

género e nível de desempenho motor

Género                                                  n              % Nível Desempenho                                n           %

Rapazes mais irreverentes em            19          19%

relação à actividade

Rapazes agressivos com colegas       11          11%

Alunos menos bons são os alvos         15         15%

Alunos melhores boicotam actividade

e materiais                                            14         14%

4.1.4. Estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina

No âmbito das estratégias de prevenção para a organização da aula de

Educação Física, o quadro 12 indica, por ordem de importância crescente, as

estratégias mais relevantes na opinião dos professores estagiários.

Quadro 12. Estratégias de prevenção mais relevantes na aula de Educação Física

Ordenação Estratégias de prevenção Média Desvio Padrão

1 Proporcionar elevado tempo de densidade motora 4,32 0,70

2 Reforçar os progressos 4,10 0,75

3 Reforço positivo de comportamentos adequados 4,00 0,75

4 Estabelecer regras de conduta 3,97 0,85

5 Criar tarefas divertidas e criativas 3,95 0,82
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Da análise do quadro anterior, constatamos que as estratégias de

prevenção consideradas mais importantes segundo os professores estagiários

foram: “proporcionar elevado tempo de densidade motora” (X=4,32;

SD=0,70), “reforçar os progressos” (X=4,10; SD=0,75), “reforço positivo de

comportamentos adequados” (X=4,00; SD=0,75) “estabelecer regras de

conduta” (X=3,97; SD=0,85) e “criar tarefas divertidas e criativas” (X=3,95;

SD=0,82).

No que concerne às estratégias de prevenção para a organização da

aula de Educação Física, o quadro 13 indica, por ordem de importância as

estratégias menos relevantes na opinião dos professores estagiários.

Quadro 13. Estratégias de prevenção menos pertinentes na aula de Educação Física

Ordenação Estratégias de prevenção Média Desvio Padrão

24 Temáticas interessantes 3,12 0,99

25 Actividade de risco 3,12 1,05

26 Ignorar comp. pouca gravidade 2,57 0,97

No que concerne às estratégias de prevenção, percepcionadas pelos

inquiridos, como as menos relevantes foram apontadas: “temáticas

interessantes” (X=3,12; SD=0,99), “actividades de risco” (X=3,12; SD=1,05)

e “ignorar comportamentos de pouca gravidade” (X=2,57; SD=0,97).

Os resultados obtidos no nosso estudo parecem indicar que professores

estagiários revelam valores elevados nas dimensões que visam a participação

e empenho nas aulas, estando de acordo com Marshall (1984), uma vez que os

professores não devem utilizar a punição para controlar os alunos. 

No entanto, alguns dos resultados apresentados no nosso estudo
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parecem indicar que os professores estagiários não valorizam estratégias

essenciais, como, “Critérios de êxito”, “ajustar o grau de dificuldade nas

tarefas” e “estabelecer objectivos individuais”.

Se usualmente a gestão ineficaz da aula de Educação Física é o

resultado do défice de estratégias, onde os tempos de transição e as fases de

organização das tarefas ao nível dos alunos assumem um papel determinante,

as questões associadas à instrução e ao seu ajustamento às características

dos alunos parecem-nos fundamentais.

4.1.4.1. Dimensão Clima/Disciplina

Os quadros 14 e 15, revelam valores absolutos, relativos, médias e

desvio padrão das percepções dos professores estagiários de Educação Física

no âmbito das estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina na

dimensão da didáctica: clima e disciplina.

Quadro 14. Estratégias de prevenção na dimensão clima/disciplina

Ordenação Estratégias de prevenção Média Desvio Padrão

1 Criar tarefas divertidas e criativas 3,95 0,82

2 Criar ambiente de sucesso na prática 3,94 0,79

3 Actividades lúdicas 3,76 0,81

4 Ambiente de segurança pessoal 3,69 0,84

5 Professor dá o exemplo 3,61 0,96

6 Dirigir reprimenda ao comp. e não ao aluno 3,37 0,88
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7 Seleccionar temáticas interessantes 3,12 0,99

8 Evitar actividades de risco 3,12 1,05

9 Ignorar comp. pouca gravidade 2,57 0,97

Quadro 15: Frequência das respostas em relação às estratégias de prevenção na

dimensão clima/disciplina

Estratégias n      nada n         pouco n      importante n     muito

importante

  n        extraord.

Importante

Tarefas divertidas 0          0% 6             6% 18             18% 51                51% 25                25%

Ambiente Sucesso 0          0% 1             1% 31             31% 41                41% 27                27%

Actividade Lúdica 0          0% 6             6% 29             29% 48                48% 17                17%

Amb. Segurança 0          0% 9             9% 28             28% 48                48% 15                15%

Prof. dá exemplo 1          1% 8             8% 43            43% 25                25% 23                23%

Rep. ao comport. 1          1% 13         13% 45             45% 30                30% 11                11%

Temáticas Interes. 0          0% 3             3% 26            26% 51                51% 20                20%

Evitar act. risco 2          2% 31         31% 33             33% 21                21% 13                13%

Comp.pouca grav. 13      13% 35         35% 37             37% 12                12% 3                    3%

Constatamos que a variável mais importante foi “criar ambiente de

sucesso na prática” com 99% das respostas dos professores estagiários de

Educação Física, nas categorias “Importante”, “Muito Importante” e

“Excepcionalmente Importante”, obtendo um valor médio de x=3,94.

As estratégias “seleccionar temáticas interessantes” com 97%

(importante, muito importante e excepcionalmente importante), com valor
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médio de x=3,12, “actividades divertidas”, com 94% e x=3,95, “actividades

lúdicas” com 94%, x=3,76 e propor “ambiente de segurança pessoal”, 91%

e x=3,69, foram as estratégias desta dimensão que os professores estagiários

consideraram mais importantes na prevenção da indisciplina na aula de

Educação Física.

O presente estudo confirma os resultados obtidos por Tavares (2004),

na dimensão da didáctica clima/disciplina, onde as variáveis mais importantes

foram “criar ambiente de sucesso na prática”, “actividades lúdicas”,

“escolha de matérias interessantes”, “criar um ambiente de segurança

pessoal” e “actividades divertidas”.

A variável com valor mais baixo foi “ignorar comportamentos

inapropriados de pouca gravidade”, sendo percepcionada por 48% dos

professores inquiridos como “nada importante” e “pouco importante”, com valor

médio x=2,57.

Os resultados sublinham que os professores do nosso estudo

apresentam valores elevados nas dimensões que visam a participação e

empenho nas aulas.

De acordo com Good e Brophy (1994) a aprendizagem dos alunos é

mais fácil e agradável quando lhes é mostrado o que devem fazer, em

oposição ao que não devem realizar.

4.1.4.2. Dimensão Planeamento das Actividades

Os quadros 16 e 17, revelam valores absolutos, relativos, médias e

desvio padrão das percepções dos professores estagiários de Educação Física
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no âmbito das estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina na

dimensão da didáctica: planeamento das actividades.

Quadro 16. Estratégias de prevenção na dimensão planeamento das actividades

Ordenação Estratégias de prevenção Média Desvio Padrão

1 Elevado tempo de densidade motora 4,32 0,70

2 Estabelecer regras de conduta 3,97 0,85

3 Formação grupo homogéneos/heterogéneos 3,93 0,95

4 Reduzir o nº alunos inactivos 3,89 1,05

5 Elaboração de regras comp. adequadas 3,78 0,80

6 Definir critérios de êxito 3,77 0,80

7 Ajustar grau de dificuldade nas tarefas 3,75 0,90

8 Estabelecer objectivos individuais 3,44 0,90

9 Estabelecer as cond. realização da tarefa 3,42 0,74

Quadro 17: Frequência das respostas em relação às estratégias de prevenção na

dimensão planeamento das actividades

Estratégias n      nada n         pouco n      importante n     muito

importante

  n        extraord.

Importante

Densidade motora 0          0% 1             1% 11             11% 43                43% 45                45%

Regras conduta 0          0% 0             0% 36             36% 31                31% 33                33%

Formação grupos 0          0% 10         10% 18             18% 41                41% 31                31%

Alunos inactivos 1          1% 13         13% 16             16% 36                36% 34                34%
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Regras de comp. 0          0% 2             2% 39            39% 38                38% 21                21%

Def. critérios êxito 0          0% 30         30% 37             37% 40                40% 20                20%

Ajustar grau dif. 0          0% 6             6% 38            38% 31                31% 25                25%

Objectivos indiv. 2          2% 8             8% 48             48% 28                28% 14                14%

Cond. Realiz.

Taref

0          0% 6             6% 55             55% 30                30% 9                    9%

Após a análise dos quadros 16 e 17, verificamos que todas as

estratégias de prevenção, à excepção das variáveis “objectivos individuais”

e “condições de realização da tarefa” são consideradas pela maioria dos

professores estagiários como “muito importante” e “excepcionalmente

importante”. Todos valores da média em qualquer uma das variáveis está

acima de 3 na escala de Lickert, verificando-se ainda  um valor da média acima

de 4 na escala adoptada.

O valor mais elevado na dimensão de Planeamento apontado pelos

inquiridos foi obtido na variável “proporcionar elevado tempo de prática

motora”, com 88% dos professores no somatório dos níveis mais elevados

(muito importante e excepcionalmente importante), com valor médio de x=4,32.

Segundo Gaudêncio (2001), a organização da aula de modo a evitar

tempos mortos e fases de transição é estratégias de prevenção dos

comportamentos de indisciplina que os professores referem utilizar mais

frequentemente.

As variáveis “formação de grupos homogéneos e heterogéneos”

(x=3,93), “reduzir o número de alunos inactivos” (x=3,89) e “elaborar

regras de comportamento” (x=3,78) são outras estratégias frequentemente
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utilizadas. Quanto maior o número de alunos envolvidos em actividades

interessantes e ajustadas ao nível de desempenho motor, maior será o tempo

de prática efectiva, reduzindo a possibilidade de desvio da tarefa e

consequentemente a ocorrência de comportamentos de indisciplina. A variável

“regras de conduta” apresentou valores médios perto dos 4 (x=3,97),

revelando-se uma das cinco estratégias mais importantes para os estagiários.

Os resultados obtidos nesta dimensão da didáctica confirmam os

resultados obtidos por Tavares (2004) com professores de Educação Física.

Segundo Oliveira (2002) deve ser realizado uma reformulação dos

programas aos interesses e necessidades dos alunos, de forma a ser criado

um clima positivo durante a aula. O professor deve ser capaz de adaptar o

currículo, desde que o faça sem prejuízo das competências essenciais para a

aprendizagem dos alunos. De acordo com os padrões de prevenção e controlo

disciplinar, é normal que os comportamentos mais apropriados dos alunos

promovam relações pedagógicas favoráveis. Torna-se também importante o

professor atender à especificidade dos alunos para poder adequar as

diferentes reacções a cada caso, desta forma, Carreiro da Costa (1995) indica

que os professores devem proporcionar igualdade de participação a todos os

alunos, realizando apenas diferenciação na relação pedagógica.

4.1.4.3. Dimensão Reforço na Participação

Os quadros 18 e 19, revelam valores absolutos, relativos, médias e

desvio padrão das percepções dos professores estagiários de Educação Física

no âmbito das estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina na

dimensão da didáctica: reforço na participação.
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Quadro 18. Estratégias de prevenção na dimensão reforço na participação

Ordenação Estratégias de prevenção Média Desvio Padrão

1 Reforçar os progressos 4,10 0,75

2 Reforço positivo de comp. adequados 4,00 0,75

3 Bons exemplos de conduta 3,91 0,73

4 Incentivar a participação e cooperação 3,83 0,81

5 Não reforçar acções agressivas 3,64 0,98

6 Uso da comunicação verbal 3,60 0,91

7 Uso da comunicação não verbal 3,51 0,97

Quadro 19: Frequência das respostas em relação às estratégias de prevenção na

dimensão reforço na participação

Estratégias n      nada n         pouco n      importante n     muito

importante

  n        extraord.

Importante

Refor. progressos 0          0% 2             2% 17             17% 50                50% 31                31%

Reforço postivo 0          0% 0             0% 28             28% 44                44% 28                28%

Bons exemplos 0          0% 1             1% 28             28% 50                50% 21                21%

Participação/coop. 0          0% 4             4% 30             30% 45                45% 21                21%

Acções agressivas 1          1% 10         10% 36            36% 30                30% 23                23%

Comunic. verbal 0          0% 13         13% 30             30% 41                41% 16                16%

Com. não verbal 0          0% 18         18% 29            29% 37                37% 16                16%

A análise dos quadros 18 e 19 permitiu identificar que os professores
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estagiários da amostra percepcionam relativamente à dimensão reforço na

participação, valores bastante elevados (muito importante e excepcionalmente

importante) no que concerne aos valores das médias, os valores mais elevados

pertencem ao: “reforçar os progressos” e “reforço positivo dos

comportamentos adequados” (x=4,10 e x=4,00) e o valor mais baixo “uso

da comunicação não verbal” (x=3,51). Estes resultados salientam que os

professores estagiários defendem a interacção mais na relação com os seus

alunos, no sentido de prevenir comportamentos de indisciplina. No entanto,

estes resultados são contraditórios aos de Emonts e Piéron (1988) e Oliveira

(2002), nos quais os autores sublinham que os professores não valorizam o

reforço positivo dos comportamentos apropriados como forma de controlo dos

comportamentos de indisciplina.

4.1.4.1. Diferenciação das estratégias de prevenção de comportamentos

de indisciplina, em função do género e nível de desempenho motor

O quadro 20 apresenta a diferenciação das estratégias de prevenção de

comportamentos de indisciplina em função do género. Os resultados obtidos

nosso estudo apresentam valores preocupantes dado que, os estagiários

encontram-se no período terminal da sua formação inicial e do estágio

pedagógico. Desta forma, a grande maioria dos inquiridos 97% refere não

realizar qualquer tipo de diferenciação em função do género. Apenas 3% dos

inquiridos realizam ajustamentos em função desta variável. Os resultados

obtidos no presente estudo parece indicar que os professores estagiários de

Educação Física ignoram por completo a dualidade de género.

Desta forma, a variável Género, de acordo com a percepção dos
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professores estagiários, não é uma variável alvo de diferenciação nas

estratégias de prevenção dos comportamentos de indisciplina apesar dos

professores terem considerado esta variável na distinção dos comportamentos

de indisciplina.

A ausência de ajustamento das tarefas apresentadas pelo professor no

decorrer da aula e a desorganização no processo de ensino de acordo com o

ritmo e grau de aprendizagem condicionam fortemente a aula e por sua vez

conduzem inevitavelmente os alunos ao insucesso.

Desta forma, também Balboa (1991) no seu estudo, salienta que a fonte

de comportamentos inapropriados é facto de as estratégias, os conteúdos e

situações de aprendizagem não estarem ajustadas às diferenças existentes

entre sexos.

Talvez alguns destes resultados evidenciem algumas lacunas no

processo actual de formação dos professores ou poderão ainda ser explicados

pelos constrangimentos que resultam na tensão entre a teoria e a prática.

Quadro 20. Diferenciação das estratégias em função do género

Diferenças Frequência Percentagem Percentagem
acumulada

sim 3 3,0 3,0
não 97 97,0 100,0
Total 100 100,0

Relativamente ao quadro 21, que apresenta a diferenciação das

estratégias de prevenção de comportamentos de indisciplina em função do

nível de desempenho motor, a grande maioria dos inquiridos 77% refere não

realizar qualquer tipo de diferenciação em função desta variável. No entanto,

23% dos inquiridos realizam ajustamentos em função do nível de desempenho.
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Quadro 21. Diferenciação das estratégias em função do nível de desempenho motor

Diferenças Frequência Percentagem Percentagem
acumulada

sim 23 23,0 23,0
não 77 77,0 100,0
Total 100 100,0

            Os dados obtidos no presente estudo parecem revelar que a maioria

dos professores estagiários não têm em consideração as diferenças de aptidão

motora dos alunos das suas turmas. Como referem Rosado e Marques (1999),

a integração e competição dos alunos de diferentes níveis de desempenho

motor obedece à criação e manutenção de estratégias de prevenção e gestão

individualizada. 

4.1.5. Violência na disciplina de Educação Física

4.1.5.1. Na aula de Educação Física denota comportamentos de violência?

Da observação do quadro 22, verificamos que 64%  dos professores

estagiários consideram não existir violência nas aulas de Educação Física.

Quadro 22. Violência na aula de Educação Física

Diferenças Frequência Percentagem Percentagem
acumulada

sim 36 36,0 36,0
não 64 64,0 100,0
Total 100 100,0

No entanto, é de sublinhar que 36% dos professores estagiários têm

uma opinião contrária e que consideram a existência de violência nas suas
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aulas. Os valores obtidos no nosso estudo não apontam directamente para

manifestações de violência no decorrer da aula, mas, uma percentagem dos

inquiridos (36%) assume preocupação em relação aos casos de natureza

física, verbal e psicológica.

Dos professores estagiários que referem a existência violência nas suas

aulas de Educação Física,  apontam como agressor o rapaz em 23% das

situações e ambos (rapaz e rapariga) em 13% dos casos.

Os resultados obtidos no presente estudo, em certa medida, estão de

acordo com Gómez et al. (2000, p.76): na aula de Educação Física, “a

agressividade nos rapazes manifesta-se de forma violenta e física,

contrastando com a atitude menos evidente das raparigas”.

Relativamente à vítima (alvo de agressão) é apontada na maioria dos

casos (26%), para ambos (rapaz e rapariga).

Pensamos que no futuro esta variável poderá ser objecto de uma

investigação mais aprofundada por parte dos investigadores, no sentido de dar

resposta às questões relacionadas com a violência nas nossas aulas.
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Conclusões
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Capítulo 5

5.1. Conclusões do estudo

O  tema do nosso estudo centrou-se nas percepção e crenças dos

professores estagiários em relação à ocorrência de comportamentos de

indisciplina na aula de Educação Física, no âmbito das temáticas fundamentais

e alvo a que se destinam. 

Partindo das representações dos professores estagiários procuramos

identificar e analisar, a diferenciação desses comportamentos relativamente ao

género e nível de desempenho motor.

Estudamos as percepções dos professores estagiários sobre a

relevância das estratégias de prevenção nos comportamentos de indisciplina.

Tentamos ainda conhecer a percepção diferenciada dessas estratégias em

função do género e nível de desempenho motor.

Em seguida serão apresentadas sugestões para futuras investigações

no âmbito do eixo estruturante do presente estudo.

A concretização dos objectivos propostos para esta pesquisa centrada

nas percepções do professores estagiários de Educação Física dependia, em

larga medida, da capacidade do questionário para recolher os dados com

alguma fiabilidade e rigor. É nossa convicção que, no essencial, e tendo em

conta o carácter do presente estudo, esse objectivo foi atingido.
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No entanto, como é amplamente reconhecido, a pesquisa por

questionário é somente uma das formas de investigar no campo educativo e,

ainda assim, sujeita a diversas limitações de validade e eficácia.

5.1.1. Matérias fundamentais

No que diz respeito à ocorrência de comportamentos de indisciplina em

relação às temáticas fundamentais, o futebol, basquetebol, ginástica e os

desportos de combate são percepcionadas pelos professores estagiários como

as modalidades que desencadeiam maior frequência de comportamentos

indisciplinados.

Os professores estagiários sublinham ainda que no âmbito das

temáticas fundamentais da disciplina de Educação Física, o género e o nível de

desempenho motor dos alunos influenciam a ocorrência de episódios de

indisciplina.

Em relação à diferenciação dos comportamentos de indisciplina

encontramos diferenças relevantes em relação às temáticas de Futebol e

Desportos de Combate, ambos na variável género. Relativamente às fontes de

atribuição destes comportamentos, os inquiridos referem que os rapazes

manifestam comportamentos de indisciplina em situações de jogo devido ao

maior entusiasmo perante a actividade proposta mas também mais

indisciplinados nos desportos individuais demonstrando falta de motivação. No

que diz respeito às raparigas, nos desportos colectivos, estas são mais

indisciplinadas não acompanhando os rapazes nas tarefas propostas.
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No âmbito do desempenho motor, as crenças dos professores

estagiários inquiridos apontam que os alunos com melhor nível de desempenho

motor são mais irreverentes e não respeitam os colegas. Os alunos com nível

de desempenho motor inferior manifestam falta de interesse e adoptam

comportamentos inadequados.

5.1.2. Alvos a que se destinam

No que concerne à variável alvo a que se destinam, as percepções dos

professores estagiários apontam o alvo “colegas”, seguido do alvo “actividade”

como os elementos vitais que geram comportamentos inapropriados.

Os inquiridos referem que em relação à variável alvo, o género e nível

de desempenho motor dos alunos não influência a ocorrência de

comportamentos de indisciplina.
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5.1.3. Estratégias de prevenção

Relativamente às estratégias de prevenção dos comportamentos de

indisciplina os professores estagiários inquiridos apontam para a

preponderância dos seguintes aspectos: “proporcionar elevado tempo de

densidade motora”, “reforçar os progressos”, “reforço positivo de

comportamentos adequados”, “estabelecer regras de conduta”, “criar tarefas

divertidas e criativas”, “criar um ambiente de sucesso na prática”, “formação de

grupos heterogéneos ou homogéneos” e “seleccionar temáticas interessantes”.

No que concerne às estratégias de prevenção, percepcionadas pelos

inquiridos, como as menos relevantes foram apontadas: “temáticas

interessantes”, “actividades de risco” e “ignorar comportamentos de pouca

gravidade” .

5.1.3.1. Dimensão Clima/Disciplina

Constatamos que no âmbito da dimensão clima/disciplina as variáveis

mais importantes manifestadas pelos professores estagiários foram: “criar

ambiente de sucesso na prática”, “seleccionar temáticas interessantes” e “ criar

tarefas criativas”.
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A variável que apresentou valor menos relevante foi “ignorar

comportamentos inapropriados de pequena gravidade”.

Os professores estagiários do presente estudo demonstram valores

elevados nas dimensões que visam a participação e empenho na aula.

5.1.3.2. Dimensão Planeamento das actividades

No que concerne à dimensão planeamento das actividades as variáveis

mais importantes manifestadas pelos professores estagiários foram:

“proporcionar elevado tempo de densidade motora”, “estabelecer regras de

conduta” e “formação de grupos homogéneos e heterogéneos”.

A variável que apresentou valor mais baixo foi “estabelecer as condições

de realização da tarefa”.

Neste parâmetro concluímos que perante a percepção dos professores

estagiários, quanto maior o tempo de empenhamento motor e o número de

alunos envolvidos em tarefas interessantes, maior será a sua participação e

consequentemente menor o risco de comportamentos de indisciplina.

5.1.3.3. Dimensão Reforço na participação

Relativamente à dimensão reforço na participação as variáveis mais

importantes manifestadas pelos professores estagiários foram: “reforçar os

progressos”, “reforço positivo dos comportamentos adequados” e “bons

exemplos de conduta”.



Mestrado Ciências do Desporto – Desporto para Crianças e Jovens

Indisciplina na Educação Física - FADEUP 96

A variável que apresentou valor mais baixo foi “uso da comunicação não

verbal”.

Concluímos que os professores estagiários inquiridos defendem a

interacção na relação com os seus alunos, no sentido de evitar

comportamentos desviantes.

Com o  presente estudo, constatamos ainda que, os professores

estagiários não realizam diferenciações nas estratégias de prevenção no que

concerne aos comportamentos indisciplinados em função do género e nível de

desempenho motor.

5.1.3.4. Violência na aula de Educação Física

Verificamos que ao nível da variável, violência na aula de Educação

Física, os professores estagiários sublinham a ausência desta componente no

decorrer das suas aulas. No entanto, gostaríamos de salientar que um grupo

relevante de professores assumiu preocupação em relação às manifestações

de violência no decorrer da aula. Pensamos que, no futuro, esta variável

deverá ser alvo e objecto de uma analise mais pormenorizada.
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5.1.4. Sugestões para futuras pesquisas

Ao longo deste trabalho ficou bem vincado que a complexidade de que

se reveste o fenómeno da indisciplina na aula de Educação Física não

compadece com abordagens reducionistas.

Neste âmbito, á nossa convicção que o estudo da indisciplina

continuará, como até agora, a desenvolver-se e a aprofundar conceitos e

práticas educativas de um modo cada vez mais consistente se persistir em

manter a pluridade de abordagens que o tem caracterizado.

Ao apontarmos orientações para pesquisas futuras pretendemos

somente adiantar uma indicação genérica de questões que, na continuidade da

nossa pesquisa, seria interessante aprofundar.

Um primeiro destaque vai para estudos centrados nas perpecpções dos

professores estagiários de Educação Física acerca de aspectos que têm

implicações directas na disciplina e gestão da aula. Sem dúvida que, averiguar

as crenças dos professores acerca das questões centradas na qualidade da

formação inicial recebida, formação contínua e programas de intervenção e

estratégias de mudança disciplinar, faz todo o sentido no  actual contexto

educativo.

Também questões centradas nas perpecções e expectativas dos

professores face aos alunos, em especial a alunos problemáticos com

comportamentos desviantes.
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E por último, pesquisas centradas em contexto de aula “in loco”.

Referimo-nos a estudos que privilegiam a observação da aula, ao vivo, com a

presença do investigador recorrendo a tecnologias de gravação de imagens,

que procurariam averiguar as práticas docentes ao nível das estratégias

utilizadas, interacções com os alunos e procedimentos disciplinares mais

utilizados. A estimulante averiguação das relações entre crenças e práticas

docentes, que estes tipos de investigação permitem estudar com grande rigor,

é decerto, compensadora do empenho que exigem.
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QUESTIONÁRIO

Universidade do Porto

Faculdade de Desporto – Universidade do Porto

Indisciplina na Aula de Educação Física

Este questionário integra um trabalho de investigação no âmbito da dissertação final

do Curso de Mestrado em Ciências do Desporto, na variante de Desporto para

Crianças e Jovens da Faculdade de Ciências e Desporto de Educação Física –

Universidade do Porto. Este instrumento destina-se a conhecer a representação dos

professores de Educação Física acerca dos comportamentos de indisciplina. O

questionário deve ser respondido anonimamente garantindo-se a confidencialidade

dos dados obtidos. Obrigado pela sua colaboração!

Identificação e Dados Pessoais

1) Idade:_____                    2) Sexo:                 3) Instituição de Formação

                                                 Masculino                      FCDEF

                                                 Feminino                       ISMAI

4) Experiência de Ensino/Treino antes do Estágio Pedagógico

Sim

Não
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5) Matérias essenciais da disciplina de Educação Física:

5.1) Indique as temáticas que considera apresentarem mais comportamentos de

indisciplina. (Classificação: 1-Nenhuns, 2-Poucos, 3-Alguns, 4-Bastantes, 5-

Muitos comportamentos de indisciplina).

Temáticas essenciais 1 2 3 4 5

Andebol

Atletismo

Basquetebol

Futebol

Ginástica

Patinagem

Dança e actividades expressivas

Desportos de combate

Desportos de raquete

5.2) Considera que existem diferenças nos comportamentos de indisciplina, em

relação às temáticas essenciais, em função do:

                                                                                    Sim          Não

A. Género

Porquê?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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                                                                                    Sim          Não

B. Nível de desempenho motor

Porquê?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6) Alvo a que se destinam os comportamentos de indisciplina:

6.1) De acordo com os comportamentos de indisciplina em relação ao alvo a que

se destinam, considera que estes ocorrem com diferente intensidade:

(Classificação: 1-Nenhuns, 2-Poucos, 3-Alguns, 4-Bastantes, 5-Muitos

comportamentos).

Alvo dos comportamentos 1 2 3 4 5

Ao professor

À actividade

Aos materiais

Aos colegas

6.2) Diferencia os comportamentos de indisciplina em relação aos alvos

considerados de acordo com:

                                                                                    Sim          Não

A. Género

Porquê?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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                                                                                    Sim          Não

B. Nível de desempenho motor

Porquê?______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7) Estratégias de Prevenção dos comportamentos de indisciplina.

7.1) Indique o grau de importância das estratégias de instrução para uma boa

organização da sua aula. (Classificação: 1-Nada importante, 2-Pouco importante,

3-Importante, 4-Muito Importante, 5-Extraordinariamente importante).

Estratégias de Prevenção 1 2 3 4 5

Seleccionar temáticas interessantes quer para

alunos quer para alunas

Proporcionar actividades lúdicas quer para

alunos quer alunas

Criar tarefas criativas e divertidas quer para

alunos e alunas

Estabelecer objectivos individuais

Evitar actividades de risco

Explicar o interesse das temáticas

Definir critérios de êxito nas tarefas propostas

Reforçar os progressos

Incentivar a participação e a cooperação

Estabelecer regras de conduta

Apresentar regras de comportamento adequadas

Reforço positivo de comportamentos adequados
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Elogios aos bons exemplos de conduta

Estabelecer as condições de realização da tarefa

O professor dá o exemplo

Ignorar os comportamentos de pouca gravidade

Nos comportamentos inapropriados, dirigir a

reprimenda ao comportamento e não ao aluno

Criar um ambiente de segurança pessoal quer

para alunos quer para alunas

Não reforçar acções agressivas

Ajustar o grau de dificuldade nas tarefas

Criar um ambiente de sucesso na prática quer

para alunos quer para alunas

Reduzir o número de alunos inactivos

Formação de grupos heterogéneos ou

homógeneos de acordo com a tarefa proposta

Proporcionar elevado tempo de prática motora

Uso apropriado de comunicação verbal

Uso apropriado de comunicação não-verbal

7.2) Diferencia essas estratégias tendo em conta o género?

                                                                                    Sim          Não

Se sim, quais e como as diferencia

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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7.3) Diferencia essas estratégias tendo em conta o nível de desempenho motor?

                                                                                    Sim          Não

Se sim, quais e como as diferencia

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

8) Violência na disciplina de Educação Física:

(Entenda-se por violência um conjunto de acções de natureza física e/ou

psicológica, que vão desde o abuso, coacção até aos maus tratos).

8.1) No decorrer das aulas de Educação Física denota comportamentos de

violência?

                                                                                    Sim          Não

Se sim, quem é mais frequentemente agressor?

Rapaz

Rapariga

Ambos

Quem é mais frequentemente vítima?

Rapaz                          Ambos

Rapariga                      Professor

Obrigado pela colaboração!


