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CAPÍTULO VII

1 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados obtidos através dos inquéritos que realizámos.

No tratamento e análise dos resultados utilizámos um modelo estatístico para o

programa de cálculo SPSS, versão 11.0 (Statistical Package for the Social Sciences).

Primeiramente, foram codificadas todas as respostas do inquérito e analisadas

através de estatística descritiva com cálculo de frequência absolutas e relativas (em

percentagens), histogramas e gráficos circulares. As frequências de resposta em cada

categoria foram analisadas e interpretadas procurando-se explicações para os factos

observados.

Foi feita uma análise das variáveis qualitativas em tabelas de contingência cruzando

variáveis de diferentes categorias dos conceitos estudados com variáveis de caracterização

da amostra, de forma a verificar a existência de relações de dependência, que podiam ser

relação de causalidade, utilizando o teste do de Qui–Quadrado. Este teste foi utilizado

desde que cada situação não tivesse um número inferior a cinco casos, estabelecendo

intervalos de confiança e com um nível de significância fixado em 0.05, que traduz a

probabilidade de rejeitar erradamente a hipótese nula (as variáveis em estudo são

independentes). Pudemos interpretar a ocorrência ou não de variações significativas nas

respostas encontradas com as características dos respondentes e compreender relações de

dependência entre as variáveis.

Apresentámos, apenas, os quadros que demonstravam a existência de variações

significativas com as características da amostra, ou seja, onde se verificava a ocorrência de

um nível de significância inferior a 0,05, apesar de termos realizado os cruzamentos com
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todas as variáveis características das amostras. Também se utilizou, como estatística

inferencial, testes não paramétricos: o teste de Mann-Whitney para duas amostras

independentes e o teste de Kruskal-Wallis para duas ou mais amostras independentes, na

tentativa de reforçar resultados e análises conclusivas. O teste de Mann-Whitney compara o

centro de localização das duas amostras, como forma de detectar diferenças entre duas

populações correspondentes (Pestana e Gageiro, 2003, p. 414). O teste de Kruskal-Wallis é

uma generalização do teste de Mann-Whitney, e permite ver se existem diferenças entre

três ou mais condições experimentais. Passemos à análise dos dados obtidos na nosso

estudo.
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1.1 Os inquéritos por questionário dirigidos a alunos

A prática de recolha de informações sócio-económicas dos alunos é consensual e

fazem parte de um ritual de início de ano lectivo, podendo ser mais detalhadas ou

generalistas. O objectivo e utilização desta informação que os alunos fornecem pode ter

diferentes modelos e ser variável conforme o Director de Turma e as circunstâncias,

podendo ser meramente utilizada nas estatísticas de caracterização da turma no seu Projecto

Curricular de Turma.

O preenchimento das fichas sócio-económicas é uma tentativa de resposta, face à

diversidade sócio-económica e cultural da população das escolas públicas, mas a sua

fiabilidade e o seu efectivo valor nas estratégias pedagógicas é questionável.

Questionámos os alunos de forma a compreendermos se as suas representações são

no sentido de consideram que essas informações são base para decisões pedagógicas ou

uma mera manifestação burocrática.

Quadro nº13- Utilidade fichas sócio-económicas

1 ,5

79 38,5

108 52,7

17 8,3

205 100,0

Não responde

Não exercem influência na
forma como és tratado

Permitem uma melhos
compreensão da tua pessoa

São informações que te
podem prejudicar

Total

Frequência %

Da análise do quadro anterior constata-se que a maioria (52,9%) dos alunos tem

ideia que as informações sócio-económicas permitem um a melhor compreensão da sua

pessoa e apenas uma muito pequena percentagem (8,3%) pensa que os podem prejudicar.

Procurámos saber sobre a importância atribuída pelos alunos, às funções do Director

de Turma que o aluno percebe serem inerentes ao cargo, tendo sido colocada a seguinte

questão:
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Relativamente às funções do D.T, pensas que este é o professor que.

(Lê primeiro todas as afirmações e gradua numa escala de 1 a 5. Sendo 1 para a menos importante e 5 para a

mais importante)

1- Ajuda os alunos no relacionamento com os professores.

2- Ajuda os professores a compreenderem as dificuldades dos alunos.

3- Assegura a relação entre a escola e os encarregados de educação.

4- Coordena as actividades, contribuindo para uma melhor adequação dos conteúdos e estratégias à situação

da turma.

5- Coordena o processo de avaliação

A questão foi avaliada, em 5 níveis de importância mas por força dos resultados foi

feita uma agregação da escala em 3 níveis.

O quadro nº 14 mostra a síntese dos resultados.

Quadro 14- Representações dos alunos sobre as funções do D.T.

Menos

importante
Importante

Mais

importante
Total

Não

respon

de

N % N % N % N N

Ajuda os alunos no

relacionamento com os

professores

54 35,8 36 23,8 61 40,4 151 54

Ajuda os professores a

compreenderem as dificuldades

dos alunos

57 37,5 28 18,5 66 43,5 151 54

Assegura a relação entre a

escola e os encarregados de

educação

70 46,5 33 21,9 48 31,8 151 54

Coordena as actividades,

contribuindo para uma melhor

adequação dos conteúdos e

estratégias à situação da turma

55 36,4 35 23,2 61 40,4 151 54

Coordena o processo de

avaliação dos alunos
65 43,0 20 13,2 66 43,7 151 54

Verificamos que globalmente os alunos atribuem grande importância às funções do

Director de Turma.
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A função «Coordena o processo de avaliação dos alunos» é a que apresenta uma

maior percentagem de alunos que a considera mais importante, mas verifica-se que os

alunos se encontram com opiniões muito repartidas entre «menos importante» (43,0%) e

«mais importante» (43,7%). Pode significar que a interpretação desta função é diferente nos

diversos alunos e que desconhecem como se processa e em que consiste a coordenação do

processo de avaliação, cada um tem sobre isto uma representação diferente.

«Ajuda os professores a compreenderem as dificuldades dos alunos» é uma função

do D.T. que uma grande percentagem dos alunos (43,5%) considera mais importante,

seguida de «Coordena as actividades, contribuindo para uma melhor adequação dos

conteúdos e estratégias à situação da turma» e «Ajuda os alunos no relacionamento com

os professores» igualmente com (40,4%), no entanto, será de destacar que uma

percentagem considerável dos alunos (35,8%) considera esta função menos importante,

revelando experiências onde a actuação do D.T. não mediou dificuldades entre os alunos e

os restantes professores.

A escolha destas opções pelos alunos mostra que estes privilegiam as funções do

D.T. de «relação com o aluno» ou seja como mediador entre o aluno e os outros

professores, alguém que o compreende e ajuda na integração no processo educativo.

«Assegura a relação entre a escola e os encarregados de educação» é uma função

do D.T. que um número muito significativo de alunos (46,5%) considera menos importante

o que denuncia que ainda possuem uma representação não positiva da presença da

intervenção dos encarregados de educação na escola associando a interacção

D.T./encarregados de educação que algo não corre bem.

As informações negativas de aproveitamento, comportamento ou assiduidade, são

registadas e o encarregado de educação é chamado a comparecer na escola de forma a ser

informado destas situações, mas se não se regista nada de pior a destacar o encarregado de

educação pode nada saber sobre o seu educando.

Na realidade da vida escolar, verifica-se que a comunicação escola/família ocorre

muito mais frequentemente quando apenas há algo de negativo sobre o aluno a salientar. O

contrário será de incentivar que aconteça de forma que o encarregado de educação,

efectivamente, acompanhe o seu educando na vida escolar.
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O terceiro tópico estudado respeita à imagem que o aluno possui sobre o papel do

D.T., se este vai influenciar a relação que se estabelece e definir o espaço de intervenção.

Então, colocámos uma questão sobre o que pensam os alunos sobre que «interesses»

defende o D.T..

No caso de teres um conflito com um professor:

(Assinala com x, apenas uma das quadrículas, a hipótese que é mais próxima à tua opinião)

O D.T. dá mais valor à opinião do professor

O D.T. defende os interesses do aluno

O D.T. ouve mas não toma partido

O D.T. explica aposição do aluno ao professor

O D.T. procura que o aluno e o professor se ponham de acordo

Quadro nº 15- Interesses defendidos pelo D.T.

51 24,9

3 1,5

17 8,3

8 3,9

17 8,3

109 53,2

205 100,0

1 D.T.dá mais valor opinião
prof.

2 D.T.defende interesses do
aluno

3 D.T.ouve mas não toma
partido

4 D.T.explica a posição do
aluno ao prof.

5 D.T. explica a posição do
prof. ao aluno

6 D.T.procura que o aluno e
prof. se ponham de acordo

Total

Frequência %

Como se pode verificar no quadro nº 15 uma maioria (53,2%) dos alunos considera

que o D.T. procura o acordo entre alunos e professor. Mas também se regista uma ínfima

percentagem (1,5%) de alunos que consideram que o D.T. defende os interesses dos alunos.

Regista-se que a percentagem de alunos que considera que o D.T. dá mais valor à opinião

do professor (24,9%) é superior á percentagem dos alunos que dizem que o D.T. defende os

interesses dos alunos (1,5%), o pode significar que alguns alunos não consideram o D.T.

uma figura que existe para apoio do seu processo educativo mas alguém que existe para
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apoio dos outros professores e esta representação pode ter sido formada pelas vivências que

experienciaram. No entanto, ressalta dos dados a função de mediação equidistante que os

alunos têm do Director de Turma.

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:

O aluno tem a percepção de que o D.T. defende principalmente os interesses do professor-1,5

O aluno tem a percepção de que o D.T. defende principalmente os interesses dos alunos - 2,4

O aluno tem a percepção de que o D.T. concilia os interesses do professor e dos alunos - 3,6

Quadro nº16- Interesses defendidos pelo D.T.

68 33,2

20 9,8

117 57,1

205 100,0

aluno percepciona DT
defende interesses dos
professores

aluno percepciona DT
defende interesses dos alunos

aluno percepciona DT
concilia interesses
alunos/professores

Total

Frequência %

A maioria dos alunos (57,1%) pensa que o D.T. concilia interesses de professor e

alunos.

Podemos, assim, inferir que a maioria dos alunos inquiridos têm uma imagem do

D.T. de gestor das relações que se estabelecem entre os professores e alunos.

Fomos averiguar se existiam variações das representações dos alunos sobre as

funções do D.T. com as características dos respondentes e encontramos variações com o

sexo e número de negativas do ano anterior.
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Quadro n.º 17

Interesses defendidos pelo DT. * sexo

33 18

31,7% 17,8%

2 1

1,9% 1,0%

5 12

4,8% 11,9%

5 3

4,8% 3,0%

12 5

11,5% 5,0%

47 62

45,2% 61,4%

104 101

100,0% 100,0%

DT.dá mais valor opinião prof.

DT.defende interesses do aluno

DT.ouve mas não toma partido

DT.explica a posição do aluno ao
prof.

DT. explica a posição do prof ao
aluno

DT.procura que o aluno e prof. se
ponham de acordo

Interesses
defendidos
pelo DT.

Total

masculino feminino

sexo

No caso dos rapazes a percentagem dos que pensam que o D.T. valoriza mais a

opinião dos professores (31,7%) é mais apreciável do que relativamente às raparigas

(17,8%), o que traduz uma posição menos confiante relativamente à figura do D.T.. Poderá

influenciar o facto de uma menor identificação dos rapazes do que as raparigas, com um

D.T. do sexo feminino, uma vez que os professores são maioritariamente do sexo feminino.

Os alunos do sexo masculino e feminino na sua maioria (45,2%) e (61,45%),

respectivamente, consideram que o Director de Turma procura o acordo entre professor e

aluno, mas, esta maioria é muito mais expressiva no caso das raparigas.

Quadro nº 18

Interesses defendidos pelo DT. * nºnegativas ano anterior

23 22 6 51

18,3% 31,0% 75,0% 24,9%

2 1 3

1,6% 1,4% 1,5%

12 5 17

9,5% 7,0% 8,3%

4 4 8

3,2% 5,6% 3,9%

8 8 1 17

6,3% 11,3% 12,5% 8,3%

77 31 1 109

61,1% 43,7% 12,5% 53,2%

126 71 8 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

DT.dá mais valor opinião
prof.

DT.defende interesses do
aluno

DT.ouve mas não toma
partido

D.T.explica a posição do
aluno ao prof.

D.T. explica a posição do
prof ao aluno

D.T.procura que o aluno e
prof. se ponham de acordo

Interesses
defendidos
pelo DT.

Total

nenhuma
negativa até 3 negativas

mais de 3
negativas

nºnegativas ano anterior

Total
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Os alunos que não tiveram negativas no ano anterior, maioritariamente (61,1%),

consideram que o Director de Turma procura que o professor e aluno se ponham de acordo.

Os alunos que obtiveram até 3 negativas, pensam de igual forma mas a sua

expressão em termos percentuais é muito menos significativa (43,7%).

Pelo contrário, os alunos que registaram mais de 3 negativas em grande maioria

(75,0%), dizem que o Director de Turma dá mais valor à opinião do professor e apenas uma

pequena minoria (12,5%) pensa que Director de Turma procura que o professor e aluno se

ponham de acordo. Ou seja, à medida que o aproveitamento dos alunos piora (os alunos

com mais de 3 negativas são os alunos repetentes) aumenta a percentagem de alunos que

consideram que o D.T. dá mais valor à opinião do professor, o que pode significar que

possuem uma representação da escola como um ambiente hostil, em que não são aceites, o

que pode provocar uma espiral de rejeição e insucesso.

Uma vez que uma das competências do D.T. consignadas na lei, é coordenar o

processo de ensino – aprendizagem, pretendemos saber se os alunos pensavam existir ou

não interacção entre o Director de Turma e os outros professores.

Face à pergunta seguinte, obtiveram-se as respostas registadas no quadro abaixo:

Quando não achas justa a avaliação que tiveste nalguma disciplina, pensas que:

O D.T. ajuda-te a compreender o critério do outro professor

O D.T. não pode dar pareceres sobre a avaliação das outras disciplinas

O D.T. pode explicar ao outro professor as tuas dificuldades

O D.T. não sabe nada do que se passa nas outras disciplinas

Quadro nº 19 -Interacção DT./professores da turma

102 49,8

43 21,0

46 22,4

14 6,8

205 100,0

1 ajuda a compreender o
critério do outro prof.

2 não pode dar pareceres
sobre a avaliação de outras
disciplinas

3 pode explicar ao outro
prof.as tuas dificuldades

4 não sabe nada do que se
passa nas outras disciplinas

Total

Frequência %
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Um número significativo de alunos (49,8%) diz pensar que o D.T. ajuda a

compreender o critério do outro professor.

Procedeu-se a uma recodificação, com a seguinte chave de interpretação:
Há interacção entre o D.T. e os outros professores – 1 e 3

Não há interacção entre o D.T. e os outros professores – 2 e 4

Quadro nº 20-Interacção DT./professores da turma

148 72,2

57 27,8

205 100,0

Há interacção

Não há interacção

Total

Frequência %

Uma grande maioria dos alunos (72,2%) diz pensar que existe interacção entre o

D.T. e os outros professores, o que se pode interpretar como possuírem uma imagem do

D.T. como alguém interventivo e interactuante em todo o processo ensino-aprendizagem.

Verificamos que existiam variações das representações dos alunos sobre a

interacção D.T./ professores da turma apenas com uma característica dos respondentes, o

ano de escolaridade.

Como se pode apreciar no quadro nº 21 (página seguinte), a maioria dos alunos em

todos os anos de escolaridade, diz pensar que o D.T. ajuda a compreender o critério do

outro professor concluindo-se assim que consideram existir interacção entre o D.T. e os

outros professores.

Esta maioria é mais expressiva (58,0%) no 8º ano, do que no 7º (41,8%) e 9º ano

(45,2%).

Estes resultados podem ser interpretados pela circunstância do 8º ano ser um ano

onde os alunos encontram mais dificuldades e o D.T. está frequentemente a intervir,

coordenando estratégias no que respeita ao comportamento e rendimento escolar e por isso

os professores do conselho de turma normalmente partilham mais informação e os alunos

apercebem-se dessa interacção.

No 9º ano verifica-se a percentagem mais baixa de alunos (1,65%) que pensam que

o D.T. não sabe nada sobre o que se passa nas outras disciplinas. Estando no último ano de

escolaridade do 3º ciclo tiveram mais oportunidades que os outros alunos de observar
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situações onde se aperceberam da ocorrência ou não de interacção entre o D.T. e os outros

professores do Conselho de Turma e são mais cépticos quanto à eficácia da interacção.

Quadro nº 21

Interacção DT./professores da turma * ano de escolaridade

23 51 28 102

41,8% 58,0% 45,2% 49,8%

12 11 20 43

21,8% 12,5% 32,3% 21,0%

13 20 13 46

23,6% 22,7% 21,0% 22,4%

7 6 1 14

12,7% 6,8% 1,6% 6,8%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ajuda a acompreender o
critério do outro prof.

Não pode dar pareceres
sobre a avaliação de outras
disciplinas

Pode explicar ao outro
prof.as tuas dificuldades

Não sabe nada do que se
passa nas outras disciplinas

Interacção
DT./professores
da turma

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

Pretendemos saber que ideias possuíam os alunos sobre os assuntos que eram alvo da

preocupação do D.T. Face à pergunta:

Quando o D.T. pede para falar contigo, o motivo mais frequente é:

(Assinala apenas uma resposta)

O teu comportamento com os professores

A tua participação nas aulas

O teu comportamento com os teus colegas

A tua assiduidade

Os teus resultados escolares

O teu comportamento com os Auxiliares de Acção Educativa

Obtivemos as respostas apresentadas no quadro nº 22 que consta na página seguinte:
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Quadro nº 22 - Assuntos -alvo da acção DT.

47 22,9

47 22,9

17 8,3

19 9,3

70 34,1

5 2,4

205 100,0

1 o teu comportamento
com os prof.

2 a tua participação nas
aulas

3 o teu comportamento
com os colegas

4 a tua assiduidade

5 os teus resultados
escolares

6 o teu comprtamento com
os auxiliares de acção educ.

Total

Frequência %

Um número mais expressivo de alunos (34,1%) afirma que o motivo mais frequente

da acção do D.T. é «resultados escolares».

Foi feita uma recodificação segundo a seguinte chave de interpretação:

O D.T. preocupa-se com problemas de comportamento – 1,3,6

O D.T. preocupa-se com problemas de aproveitamento – 2,4,5

Quadro nº 23 - Assuntos-alvo da acção D.T.

69 33,7

136 66,3

205 100,0

D.T. preocupa-se com
comportamento

D.T. preocupa-se com
aproveitamento escolar

Total

Frequência %

Pela análise do quadro nº 23 verifica-se que uma expressiva maioria dos alunos

(66,3 %) pensa que o D.T. se preocupa mais com problemas de aproveitamento do que com

problemas de comportamento.

Hoje, a escola, em particular o 3º ciclo de escolaridade que confere a escolaridade

obrigatória, debate-se com critérios de sucesso. Em cada final de período esgrimem-se em

reuniões, percentagens de sucesso por disciplinas e por turmas.
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Em todos, alunos, pais e professores, existe a compreensão de uma urgência em

melhorar os resultados, mas tem ser acompanhada com uma preocupação de critérios de

realização e de processo, num efectivo desenvolvimento das competências dos alunos,

previstas para cada disciplina. A avaliação deve ser praticada de forma sistemática e

integrada numa perspectiva de avaliação formativa, reguladora das aprendizagens e que o

acento não seja colocado, exclusivamente nos resultados finais.

Ora, o D.T. é o veículo de toda estas actuações, a legislação prevê que ele seja

promotor de estratégias de remediação, é ele que incentiva cada aluno a fazer melhor, sendo

muitas vezes a sua capacidade motivadora que serve de mola a todo o processo educativo

do aluno.

Constatamos existirem variações das representações dos alunos sobre os assuntos-

alvo da acção do D.T. com as características dos respondentes ao nível do ano de

escolaridade e nº de negativas do ano anterior que se apresentam nos quadros nº 24 e 25,

respectivamente.

Como se observa no quadro nº 24 em que se faz o cruzamento das respostas sobre o

assunto – alvo da acção do D.T. com o ano de escolaridade constatamos que:

Quadro n.º 24

Assuntos -alvo acção DT. * ano de escolaridade

15 21 11 47

27,3% 23,9% 17,7% 22,9%

15 25 7 47

27,3% 28,4% 11,3% 22,9%

7 4 6 17

12,7% 4,5% 9,7% 8,3%

5 5 9 19

9,1% 5,7% 14,5% 9,3%

11 31 28 70

20,0% 35,2% 45,2% 34,1%

2 2 1 5

3,6% 2,3% 1,6% 2,4%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

O teu comportamento com
os prof.

A tua participação nas aulas

O teu comportamento com
os colegas

A tua assiduidade

Os teus resultados escolares

O teu comportamento com
os auxiliares de acção educ.

Assuntos
-alvo
acção DT.

Total

7ºano 8ºano 9ºano

Ano de escolaridade

Total

§ no 7º ano igual percentagem de alunos (27,3 %) considera que o D.T. se preocupa mais

frequentemente com o comportamento deles com os professores e com a sua
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participação nas aulas, verificando-se que estas opções são as mais escolhidas pelos

alunos. Compreendem-se estes resultados, pois os alunos quando chegam ao 7º ano

trazem atitudes ainda muito infantis, com uma postura na aula que não é a mais correcta

para as aprendizagens no 3º ciclo. Daí as intervenções do D.T. ao nível do

comportamento e da participação nas aulas.

§ No 8º ano um número significativo de alunos (35,2 %) afirma pensar que o D.T. se

preocupa mais com os seus resultados escolares.

§ É no 9º ano, que se verifica uma maior expressividade percentual, uma vez que 45,2%

dos alunos diz que a acção do D.T. se centra nos os seus resultados escolares.

É de notar que a percentagem de alunos que respondem que o assunto alvo da acção do

D.T. é «resultados escolares», aumentando ao longo dos 3 anos do ciclo (20,0% <35,2%

<45,2%) o que mostra que a preocupação do D.T. se vai situando mais ao nível do

aproveitamento, pela dificuldade revelada pelos alunos no sucesso escolar até ao final do

ciclo.

No quadro nº 25, constata-se que 27,8 % dos alunos, sem negativas, considera que o

assunto mais frequente diz respeito ao aproveitamento, mas as percentagens estão mais

distribuídas do que nos outros casos contemplados.

Quadro nº 25

Assuntos -alvo acção DT. * nºnegativas ano anterior

27 16 4 47

21,4% 22,5% 50,0% 22,9%

33 14 47

26,2% 19,7% 22,9%

16 1 17

12,7% 1,4% 8,3%

14 4 1 19

11,1% 5,6% 12,5% 9,3%

35 32 3 70

27,8% 45,1% 37,5% 34,1%

1 4 5

,8% 5,6% 2,4%

126 71 8 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

O teu comportamento com
os prof.

A tua participação nas
aulas

O teu comportamento com
os colegas

A tua assiduidade

Os teus resultados
escolares

O teu comprtamento com
os auxiliares de acção
educação

Assuntos
-alvo
acção DT.

Total

nenhuma
negativa até 3 negativas

mais de 3
negativas

nºnegativas ano anterior

Total
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O número de alunos que, também pensam que o aproveitamento é o assunto de

maior preocupação do D.T., é mais significativo entre os alunos que têm até 3 negativas

(37,5 %). No entanto, os alunos que obtiveram mais de 3 negativas, ou seja alunos

repetentes, dizem maioritariamente (50,0%) que o D.T. se preocupa com o seu

comportamento com os professores, afirmam, portanto, que o D.T. se centra mais

frequentemente no seu comportamento, podendo concluir-se que este insucesso escolar está

associado a comportamentos inadequados e perturbadores, numa correspondência

biunívoca comportamento/ aproveitamento.

Será de salientar que a percentagem de alunos que refere problemas de

comportamento com os colegas é pequena e decresce à medida que aumenta o número de

negativas obtidas (12,7 % › 1,4 % › 0%); aumentando a percentagem de alunos com

problemas com professores (21,4 % <22,5 % <50,0%) à medida que aumenta o nº de

negativas, o que indicia que estes alunos com retenção não têm problemas de socialização

com os colegas, e também não apresentam problemas com pessoal auxiliar, só com os

professores, o que tem de estar ligado com o seu fraco aproveitamento.

A acção do Director Turma está restringida pelo limitado poder formal que a

legislação em vigor estipula. O sucesso da sua acção sobre os alunos passa pela capacidade

de exercer o poder informal que detém. Fomos procurar saber qual desses «poderes»

informais o aluno mais valoriza perguntando como conseguia o D.T. impor-se à sua turma.

Quadro nº26-Tipo de poder valorizado pelo aluno

27 13,2

40 19,5

15 7,3

11 5,4

9 4,4

90 43,9

3 1,5

10 4,9

205 100,0

1 conhecimento que tem
do R.I.

2 capacidade de ser
compreendido pelos alunos

3 «medo» que possa
inspirar aos alunos

4 domínio que tem sobre
matérias das várias
disciplinas

5 aplicação da legislação

6 capacidade de
compreender os alunos

7 figura física

8 conhecimento académico
que possui

Total

Frequência %
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Os alunos dizem mais expressivamente (43,9%) que um professor se consegue

impor pela capacidade de compreender os alunos.

Foi feita uma recodificação, segundo a seguinte chave de interpretação:

O aluno valoriza o poder racional-legal-1e 5

O aluno valoriza o poder relacional/poder carismático-2 e 6

O aluno valoriza o poder físico-autoritativo-3 e 7

Qaudro nº 27-Tipo de poder valorizado pelos alunos

132 64,4

51 24,9

3 1,5

19 9,3

205 100,0

Aluno valoriza poder
relacional /carismático

Aluno valoriza poder
normativo /coercivo

Aluno valoriza poder
físico-autoritativo

Aluno valoriza poder
cognescitivo-académico

Total

Frequência %

Pelo quadro nº 27, constata-se que a maioria dos alunos (64,4%) valoriza o poder

relacional/ poder carismático em detrimentos de outros tipos de poder. O estilo da própria

pessoa que ocupa a posição de autoridade, depende das suas qualidades e características de

liderança, que vão ser determinantes na forma como exerce a liderança informal, como

domina as «zonas de incerteza» e controla as «margens de liberdade».

O poder tem um carácter eminentemente relacional “o poder não é um atributo, mas

sim uma relação (...) é algo que se negoceia incessantemente, que se conquista e se constrói

na relação com os outros, que aumenta ou diminui em função do poder que os outros

possuem e da relação com eles estabelecida” como estudamos em Aubert (s/d, p. 13).

Também ocorreram variações das representações dos alunos sobre o tipo de poder

valorizado pelo aluno com o sexo e número de negativas obtidas no ano anterior, como se

constata nos quadros nº 28 e nº 29.
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Quadro nº 28

Tipo de poder valorizado pelo aluno * sexo

22 5 27

21,2% 5,0% 13,2%

18 22 40

17,3% 21,8% 19,5%

10 5 15

9,6% 5,0% 7,3%

7 4 11

6,7% 4,0% 5,4%

5 4 9

4,8% 4,0% 4,4%

34 56 90

32,7% 55,4% 43,9%

1 2 3

1,0% 2,0% 1,5%

7 3 10

6,7% 3,0% 4,9%

104 101 205

100,0% 100,0% 100,0%

conhecimento que tem do
R.I.

capacidade de ser
compreendido pelos alunos

«medo» que possa inspirar
aos alunos

domínio que tem sobre
matérias das várias
disciplinas
aplicação da legislação

capacidade de compreender
os alunos

figura física

conhecimento académico
que possui

Tipo de
poder
valorizado
pelo
professor

Total

masculino feminino

sexo

Total

A capacidade de compreender os alunos é valorizada por 43,9% dos alunos, ou seja,

o poder relacional/carismático, mas entre as raparigas este número é muito mais expressivo

(55,4%) do que entre os rapazes (32,7%).

Observa-se que conhecimento do regulamento interno é muito mais valorizado entre

os rapazes (21,2%) do que entre as raparigas (5,0%).

Esta diferença observada é sintomática de formas diversas, entre os sexos, de

interpretar o poder e consequentemente irá ter consequências na forma de pensar e actuar

de rapazes e raparigas, que terão, diferenciando por sexos, padrões culturais e

estabelecimento de interacções diferentes.

Apesar de não querermos cair em estereótipos, poderemos dizer que as raparigas

valorizam as relações e os rapazes a autoridade.
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Quadronº29

Tipo de poder valorizado*nº negativas ano anterior

8 17 2 27

6,3% 23,9% 25,0% 13,2%

27 13 40

21,4% 18,3% 19,5%

10 5 15

7,9% 7,0% 7,3%

4 4 3 11

3,2% 5,6% 37,5% 5,4%

5 3 1 9

4,0% 4,2% 12,5% 4,4%

65 23 2 90

51,6% 32,4% 25,0% 43,9%

2 1 3

1,6% 1,4% 1,5%

5 5 10

4,0% 7,0% 4,9%

126 71 8 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

conhecimento que tem do
R.I.

capacidade de ser
compreendido pelos alunos

«medo» que possa inspirar
aos alunos

domínio que tem sobre
matérias das várias
disciplinas
aplicação da legislação

capacidade de compreender
os alunos

figura física

conhecimento académico
que possui

Tipo de
poder
valorizado
pelo
professor

Total

nenhuma
negativa até 3 negativas

mais de 3
negativas

nºnegativas ano anterior

Total

É entre os alunos sem negativas que a maioria que valoriza a capacidade de

compreender os alunos é mais expressiva (51,6%) e menor (25,0%) entre os que têm mais

de três negativas.

O inverso verifica-se com a valorização do domínio que o D.T. tem sobre as

matérias das várias disciplinas: é valorizado em maior percentagem à medida que os alunos

apresentam mais negativas, sendo muito superior entre os alunos repetentes (3,2% <5,6%

<37,5%).

Nos tópicos estudados, os resultados mostram a ocorrência de variações nas

representações que os alunos possuem sobre a acção do D.T. conforme o aproveitamento

do aluno, ou seja, o seu estatuto escolar, são, então, consonantes com as conclusões de

Ventura de Pinho, (cit. por Santiago, 1986) que afirma que as representações dos alunos são
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diferentes em função do sexo e do estatuto escolar sendo construídas por indução das

representações do próprio professor “representação antecipadora do professor”.

Esta variação de resultados confirma a ideia de Vala (1993, p. 357) que as

representações reflectem “ a situação desse grupo, os seus projectos, problemas e

estratégias”, tendo em conta que “...a identificação e relação de pertença a um grupo obriga

a um comprometimento com as representações preponderantes...” Muccielli (1994, p. 95).

Pretendíamos confrontar as representações que os alunos possuem sobre diversas

competências do cargo de Director de Turma estipuladas pelo decreto regulamentar nº

10/99, de 1 de Julho, no artigo 7º. Colocámos, então, várias questões respeitantes às várias

competências pedindo aos alunos que lhes atribuíssem um grau de importância. A

distribuição das respostas obtidas pode ser observada no quadro seguinte:

Quadro nº 30- Manter os E.E.informados sobre o aproveitamento

7 3,4

14 6,8

73 35,6

111 54,1

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A maioria dos alunos (54,1%) considera muito importante a competência de manter

os encarregados de informação informados sobre o aproveitamento dos alunos. Não se

registaram variações significativas com as características dos respondentes.

Podemos observar pelo quadro nº 31 que a maioria dos alunos (51,2%) considera

importante a competência de fornecer aos professores informações sobre os alunos e apenas

uma ínfima percentagem o considera pouco importante.

Quadro nº31 -Dar aos professores informações sobre os alunos

5 2,4

22 10,7

105 51,2

73 35,6

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %
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Quadro nº 32 -Coordenar os conteúdos e estratégias de
trabalho dos alunos

6 2,9

36 17,6

123 60,0

40 19,5

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Nada importante

Total

Frequência %

A maioria dos alunos (60,0%) considera importante a competência de coordenar os

conteúdos e estratégias à situação da turma, como se observa no quadro nº32

Quadro nº 33 -Procurar que os pais participem nas actividades
escolares

27 13,2

81 39,5

64 31,2

33 16,1

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Verifica-se que 39,5% dos alunos considera pouco importante a função de procurar

que os pais participem nas actividades escolares.

Estes resultados estão concordantes com os obtidos anteriormente, noutra questão,

sobre a função do D.T. em assegurar a relação escola/encarregados de educação.

Percebe-se, assim, a existência de uma imagem consistente, de atribuição de carga negativa

à interacção D.T./ encarregados de educação.

No quadro nº34, verifica-se que 49,8% dos alunos diz pensar que a competência de

coordenação do processo de avaliação é importante.
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Quadro nº 34 -Coordenar o processo de avaliação

5 2,4

20 9,8

102 49,8

78 38,0

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Como se pode concluir do quadro seguinte 49,3% dos alunos considera importante

competência de registar todas as informações.

Quadro nº 35 -Registar todas as
informações:reuniões,actividades,aproveitamento e assiduidade

4 2,0

29 14,1

101 49,3

71 34,6

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Uma maioria expressiva dos alunos (83%) dá relevância ao facto de o D.T. informar

os pais sobre a sua assiduidade, como se pode observar no quadro seguinte, sendo que

41,5% considera esse aspecto importante e 41,5 % muito importante.

Quadronº 36 -Informar os pais sobre a assiduidade dos alunos

14 6,8

21 10,2

85 41,5

85 41,5

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %
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Também a orientação escolar dos alunos foi relevada pela maioria dos inquiridos.

Quadro nº37 -Orientar os alunos em assuntos escolares

8 3,9

12 5,9

91 44,4

94 45,9

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Assim, como podemos verificar no quadro nº 37, a maioria dos alunos diz pensar

que é muito importante (45,9%) e importante (44,4%) orientar os alunos em assuntos

escolares.

O quadro nº 38 regista que a maioria dos alunos (53,2%) considera que é muito

importante resolver problemas disciplinares. Significa que os alunos são os primeiros a

compreender a necessidade de um ambiente de trabalho organizado e disciplinado e que se

há ocorrências nesta matéria têm de ser solucionadas.

Quadronº 38 -Resolver problemas disciplinares

6 2,9

16 7,8

74 36,1

109 53,2

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Quadro nº 39 - Estimular o envolvimento dos pais no processo
educativo

8 3,9

35 17,1

97 47,3

65 31,7

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %
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Verifica-se, no quadro nº 39, que um número expressivo de alunos (47,3%)

considera importante a competência do D.T. de estimular o envolvimento dos pais no

processo educativo. Estes resultados poderão parecer contraditórios em confrontação com

as respostas obtidas em questões anteriores sobre a interacção D.T./ encarregado de

educação, mas poderá significar que «participação nas actividades escolares» implica a

presença dos pais na escola que não associam a algo de positivo para eles e o

«envolvimento dos pais no processo educativo» corresponde a um acompanhamento do seu

percurso, um suporte que os pode ajudar, denotando estes resultados que no nosso

programa educativo ainda não se conseguiu difundir uma nova perspectivação da presença

dos pais na escola.

A competência de acompanhar as avaliações dos alunos ao longo do ano, como se

observa no quadro nº 40, é considerada maioritariamente (52,2%) como muito importante.

Quadronº 40- Acompanhar as avaliações dos alunos ao
longo de todo o ano

4 2,0

9 4,4

85 41,5

107 52,2

205 100,0

1 nada importante

2 pouco importante

3 importante

4 muito importante

Total

Valid
Frequência %

Os alunos consideram igualmente como muito importante (52,2%) a competência de

apresentar um relatório anual. Percebem assim a responsabilidade das funções do D.T. que

deve prestar contas do seu trabalho no final do ano.

Quadro 41-Apresentar um relatório anual do trabalho
desenvolvido

17 8,3

43 21,0

89 43,4

56 27,3

205 100,0

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %
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Na sociedade actual a escola é um espaço privilegiado para a «socialização

secundária» dos jovens. As interacções a que o aluno está sujeito vão traçar os contornos

dessa socialização. Nesta perspectiva, formulámos uma pergunta tentando saber como o

D.T. é encarado enquanto «agente socializador» do aluno.

Foi colocada a pergunta:

Quando o D.T. conversa contigo sobre a relação que tens com os teus colegas:

(Indica com x a opção correcta. Assinala apenas uma afirmação)

1- Conversas abertamente dizendo o que pensas.

2- Não valorizas o que o D.T. te diz.

3- Segues os seus conselhos.

4- Não gostas de falar com o D.T. sobre o que sentes.

Quadro nº 42 - D.T.como adulto significativo

101 49,3

7 3,4

54 26,3

43 21,0

205 100,0

1 conversas abertamente
dizendo o que pensas

2 não valorizas o que o
D.T te diz

3 segues os seus conselhos

4 não gostas de falar sobre
o que sentes

Total

Frequência %

O quadro nº 42 regista os resultados: um número mais significativo de alunos (49,3

%) diz conversar abertamente com o D.T. e apenas uma pequeníssima percentagem (3,4 %)

diz não valorizar o que o D.T. lhe diz.

Recodificamos as respostas obtidas segundo a seguinte chave de interpretação:

Existe uma relação de confiança entre o D.T. e os alunos -1 e 3

Não existe uma relação de confiança entre o D.T. e os alunos - 2 e 4

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


145

Quadro nº43 - D.T. como adulto significativo

155 75,6

50 24,4

205 100,0

Existe uma relação de
confiançaDT/alunos,
D.T.é adulto
significativo

Não existe relação de
confiança DT./alunos

Total

Frequência %

Depois de recodificada a pergunta, para melhor se interpretar os resultados,

verificamos que a grande maioria dos alunos (75,6%) considera que existe uma relação de

confiança com o D.T., sendo este um «adulto significativo» pois existe uma relação de

confiança entre o D.T. e os alunos.

Como vimos em Alves Pinto (1995, p.131) “...se o jovem, sabe por experiência que

usufrui de uma confiança por parte dos adultos significativos (...) e através dessa

exteriorização é o confronto com os outros que se torna viável e a vivência da crise menos

solitária e paralisante”.

Sabendo quão importante é para a construção de uma relação interpessoal, a

compreensão do comportamento dos alunos, a consciência das suas necessidades e o

partilhar de experiências, perguntámos se numa situação em que o D.T. o tem de repreender

e em que não pode aceitar o seu comportamento, o aluno sente, no entanto, que o D.T. tenta

compreender os seus sentimentos e razões.

Os resultados expostos no quadro nº 44 mostram que a quase maioria dos alunos

(49,3%) percebe haver «algumas vezes» uma relação de empatia, mas é de salientar que o

número de alunos que responde «muitas vezes» (35,6%) é muito superior ao que assinala

«raramente» (15,1%).

Então, globalmente, podemos afirmar que se estabelece na maior parte das situações

uma relação de empatia entre os alunos e o seu D.T. e como foi estudado no segundo

capítulo, a dimensão empatia é determinante nas relações sócio-afectivas e os resultados

apontam para uma efectiva tentativa de construção de uma relação interpessoal.

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


146

Quadro nº 44 - Empatia entre DT./aluno

73 35,6

101 49,3

31 15,1

205 100,0

Muitas vezes

Algumas vezes

Raramente

Total

Frequência %

A empatia é, pois, fundamental na qualidade das relações estabelecidas, como

dizem Marc e Picard (1989, p. 13), “...o emissor (deve) ser uma fonte credível e a

afectividade que se estabelece são decisivos”.

Verificámos ainda se a existência das representações sobre a existência de uma

relação de empatia entre D.T./aluno era percepcionada de forma diferente ao longo do

percurso escolar, isto é, variava com o ano de escolaridade (quadro nº 45).

Quadro nº 45

Empatia entre DT./aluno * ano de escolaridade

19 43 11 73

34,5% 48,9% 17,7% 35,6%

24 34 43 101

43,6% 38,6% 69,4% 49,3%

12 11 8 31

21,8% 12,5% 12,9% 15,1%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

muitas vezes

algumas vezes

raramente

Empatia entre
DT./aluno

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

Um número mais expressivo dos alunos de 7º ano (43,6%) diz ter sentido, algumas

vezes, empatia com o D.T..

Um número siginificativo dos alunos de 8º ano (48,9%) diz ter sentido, muitas

vezes, empatia com o D.T.

A maioria dos alunos de 9º ano (69,4%) diz ter sentido, algumas vezes, empatia com

o D.T., sendo um valor superior ao dos alunos de 7º ano.
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A percentagem de alunos que responde raramente é baixa em particular no 8º e 9º

anos.

Verifica-se, nos 7º e 9º anos, o número de alunos que optam por centrar as respostas

em «algumas vezes» no que respeita a sentir empatia com o D.T. é maior do que nas outras

alternativas. Mas é no 9º ano que essa opção é mais acentuada, pois, no 7º ano as respostas

estão mais distribuídas. Uma interpretação para estes resultados será que no 7º ano, os

alunos, não terão tido, ainda, muitas ocasiões de interagir com o novo D.T. e as respostas

traduzirem uma representação que ainda não está inteiramente formada. O 7º ano, sendo o

primeiro ano do 3º ciclo, em que têm como D.T. um professor diferente dos anos

anteriores, é um ano de clivagem e mudança a vários níveis, como novas disciplinas e uma

exigência das matérias a leccionar. Mas, também da parte do corpo docente, existe uma

preocupação em criar condições de maior autonomia do aluno e responsabilidade

individual, em que as interacções D.T./alunos podem ser interpretadas pelos alunos de uma

forma muito individualizada. Pelo contrário, no 9º ano os alunos já acumularam várias

experiências e serão mais cépticos nas suas conclusões e a ideia de empatia está mais

esbatida do que no 8º ano.

Perguntámos aos alunos de cada ano como recordavam os D.T. dos anos anteriores:

com agrado, indiferença ou com desagrado.

Quadro nº 46 - Recordação dos alunos 7º ano

2 1,0

144 70,2

40 19,5

19 9,3

205 100,0

Não responde

Com agrado

Com indiferença

Com desagrado

Total

Frequência %
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Quadro nº 47 - Recordação dos alunos 8ºano

73 35,6

101 49,3

25 12,2

6 2,9

205 100,0

Não responde

Com agrado

Com indiferença

Com desagrado

Total

Frequência %

Quadro nº 48-Recordação dos alunos 9ºano

143 69,8

46 22,4

14 6,8

2 1,0

205 100,0

Não responde

Com agrado

Com indiferença

Com desagrado

Total

Frequência %

Uma grande maioria dos alunos de 7º ano (70,2%) responde que recorda com

agrado os D.T. dos anos anteriores.

A quase maioria dos alunos de 8º ano (49,3%), mas em percentagem menos

expressiva do que no 7º ano, afirma que recorda com agrado os D.T. dos anos anteriores.

A grande maioria dos alunos de 9º ano (69,5%) não responde a esta pergunta, mas,

dos respondentes, a maior percentagem (22,4%) é de alunos que afirmam recordar com

agrado o D.T. dos anos anteriores.

Esta percentagem massiva de alunos que não respondem à questão poderá traduzir

um distanciamento dos alunos, com o ano de escolaridade, relativamente à figura do D.T..

Este afastamento é compreensível e saudável significando que a imagem do D.T. se vai

esbatendo no aluno proporcionalmente ao seu crescimento e maturidade pessoal. O número

de alunos que não responde é ínfima no 7º ano (1%), comparativamente com o número de

alunos que não responde nos 8º e 9º anos, 35,6% e 69,8%, respectivamente. O papel do

D.T. na socialização secundária, estudado no capítulo III, é tal, que dispensa uma

identificação com uma componente afectiva muito forte, e decorre apenas com a

identificação mútua que acontece circunstancialmente.

Os resultados obtidos com os alunos de 7º ano em que uma grande maioria recorda

com agrado o D.T. dos anos anteriores poderão parecer contraditórios com os apresentados
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no quadro nº 45 em que os alunos de 7º ano respondem, preferencialmente, sentir apenas

algumas vezes empatia com o D.T., mas confirma-se assim a interpretação avançada de

nesta questão os alunos se reportarem à experiência da sua relação com o D.T. de 7º ano.

Coordenar a adequação de estratégias e métodos de trabalho, em colaboração com

os outros docentes da turma, à situação específica de cada aluno é competência do D.T..

Quisemos, por isso, saber se o aluno vê o D.T. como alguém com capacidade e preparação

para tal tarefa, ou seja, se lhe reconhece poder cognescitivo-académico, perguntando se

tentam fazer o que o D.T. lhes aconselha para melhorar o seu aproveitamento escolar, uma

vez que se isso não se verificar a intervenção do D.T. estará muito dificultada.

Foi perguntado: Quando o teu Director de Turma te fala acercado que deves fazer para melhorar o

teu aproveitamento escolar, tentas fazer o que ele te propõe? (Assinala com x a situação mais frequente)

1- Frequentemente

2- Algumas vezes

3- Raramente

E os resultados estão apresentados no quadro nº 49

Quadro nº 49-Reconhecimento ao DT. de poder cognescitivo
académico

119 58,0

70 34,1

16 7,8

205 100,0

Frequentemente

Algumas vezes

Raramente

Total

Frequência %

O quadro anterior permite verificar que a maioria dos alunos (58,0%) responde que

frequentemente tenta fazer o que o D.T. lhe recomenda o que significa que lhe reconhece

poder cognescitivo-académico. O facto de os alunos, na sua grande maioria, aceitarem o

que o D.T. lhes diz, significa que possuem uma predisposição para modificarem as suas

atitudes de acordo com as orientações do D.T., de forma a conseguirem melhores

realizações. O D.T. é uma figura privilegiada para uma acção pedagógica que contribui

para o sucesso educativo e os resultados encontrados nesta resposta apontam para que
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efectivamente assim se passa no quotidiano da vida escolar, representando o D.T. a voz de

uma planificação em função de objectivos precisos inscritos num processo global. Postic

(1995, p. 10) reflectindo sobre esta matéria diz “O aluno só avançará através de uma

tomada de consciência fundamental: consciência das suas falhas e da inadaptação dos seus

processos intelectuais (...) Ao professor cabe a tarefa de reunir as condições para que se

desencadeie esse processo.

Também analisámos variações das respostas de acordo com o ano de escolaridade,

como se observa no quadro nº 50.

Quadro nº 50

Reconhecimento ao DT. de poder cognescitivo académico * ano de escolaridade

31 60 28 119

56,4% 68,2% 45,2% 58,0%

17 27 26 70

30,9% 30,7% 41,9% 34,1%

7 1 8 16

12,7% 1,1% 12,9% 7,8%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

frequentemente

algumas vezes

raramente

Reconhecimento ao DT. de
poder cognescitivo
académico

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

A maioria dos alunos (58,0%) dos 3 anos de escolaridade, reconhecem

frequentemente poder cognescitivo-académico ao D.T. em assuntos respeitantes à

instrução. Porém, é no 8º ano que este número é mais expressivo (68,2%) possivelmente

por que se tratar de um ano de consolidação da transição de ciclo em que o aluno, ainda não

centrado na crise da «dúvida sistemática» do período da adolescência, continua a procurar o

apoio e atribui significado ao «adulto simbólico».
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No que respeita ainda à interacção, D.T./alunos, o estilo de liderança adoptado pelo

D.T. influencia, indubitavelmente, a condução do processo educativo, assim colocámos

uma questão referente a esta matéria.

Quando há uma questão para resolver, respeitante à turma, como por exemplo, o destino de uma visita de

estudo ou a escolha de um tema de um trabalho de projecto, considera que a actuação do D.T. é a seguinte:

(Assinale com x apenas a situação que lhe parece mais frequente)

Os alunos não são chamados participar na decisão

São apresentadas várias propostas que são discutidas até à decisão

A decisão é só dos alunos, não sendo sequer apresentadas propostas

Utilizou-se a seguinte chave de interpretação

1-O D.T. tem um estilo autocrático evitando a responsabilização dos alunos.

2-O D.T. tem um estilo democrático estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e hábitos de

participação.

3-O D.T. tem um estilo permissivo/laissez- faire, isentando-se das suas funções de orientação.

O quadro nº 51 regista as respostas obtidas.

Quadro nº 51 - Estilo de liderança

54 26,3

142 69,3

9 4,4

205 100,0

Os alunos não são
chamados a participar na
decisão

São apresentadas
propostas que são
discutidas até à decisão

A decisão é só dos
alunos não sendo
apresentadas propostas

Total

Frequência %

A maioria dos alunos (69,3%) afirma que quando há uma decisão a tomar, são

chamados a discutir diferentes propostas. Têm, portanto, uma ideia de um D.T., com um
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estilo democrático, que estimula o desenvolvimento de espírito crítico e hábitos de

participação.

O quadro nº 52 mostra as variações das respostas em função do ano de escolaridade.

Quadro n.º 52

Estilo de liderança * ano de escolaridade

16 16 22 54

29,1% 18,2% 35,5% 26,3%

34 71 37 142

61,8% 80,7% 59,7% 69,3%

5 1 3 9

9,1% 1,1% 4,8% 4,4%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

os alunos não são chamados
a participar na decisão

são apresentadas propostas
que são discutidas até à
decisão

a decisão é só dos alunos
não sendo apresentadas
propostas

Estilo de
liderança

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

Nos três anos de escolaridade, a maioria dos alunos afirma que o D.T. apresenta

propostas que são discutidas até à decisão final, mas esta maioria é mais expressiva no 8º

ano (80,7%). Mais uma vez se percebe que é neste ano de escolaridade que o professor

Director de Turma é perspectivado mais positivamente.

É de notar que, no entanto, no 9º ano se verifica a maior percentagem de alunos

(35,5%) que afirmam que o D.T. não os chama a participarem na tomada de decisão, o que

denuncia uma menor aceitação da figura do D.T., pois não será de esperar que o D.T.

convide a uma menor participação à medida que aumenta a maturidade.

Relativamente ao estilo de liderança do D.T. resolvemos colocar uma questão de

forma a obter informação específica sobre a liderança transaccional.

O quadro nº 53, regista as respostas obtidas à pergunta:
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Quando o D.T., fala com os alunos sobre o seu aproveitamento e atitudes, consideras que na maior parte das

vezes: (Assinala com x a situação mais frequente)

1- Indica claramente os objectivos a atingir, responsabilizando cada aluno.

2- Indica o que está errado mas não consegue dar pistas concretas para a mudança.

3- Destaca o que fazem bem e mostra o que devem mudar.

4- Salienta os erros e indica o resultado negativo que ocorrerá no futuro.

Quadro nº 53 - Liderança transaccional

48 23,4

17 8,3

91 44,4

49 23,9

205 100,0

1 indica claramente os
objectivos a atingir
respons/aluno

2 indica o que está errado
mas não dá pistas para a
mudança

3 destaca o que fazem bem e
mostra o que devem mudar

4 salienta os erros e indica o
resultado negat. que ocorrerá

Total

Frequência %

Um maior número de alunos (44,4%) afirma que o D.T. destaca o que fazem bem e

mostra o que devem mudar.

Foi feita uma recodificação segundo a seguinte chave de interpretação:

Líder transaccional -1 e 3

Não é líder transaccional- 2 e 4

Quadronº 54 -Liderança transaccional

142 69,3

63 30,7

205 100,0

Líder transaccional

Não é líder transaccional

Total

Frequência %

A maioria dos alunos (69,3%) considera o D.T. um líder transaccional pois é visto como

alguém que ajuda os alunos a identificar claramente os seus objectivos, estimulando-os

positivamente.
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O quadro nº 55 apresenta as variações registadas com o ano de escolaridade.

Quadro n.º 55

liderança transaccional * ano de escolaridade

37 68 34 139

67,3% 77,3% 54,8% 67,8%

18 20 28 66

32,7% 22,7% 45,2% 32,2%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Líder transaccional

Não é líder transaccional

liderança transaccional

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

Constata-se que nos três de escolaridade a maioria dos alunos considera o D.T. um

líder transaccional. Mas, é no 8º ano que essa maioria é mais expressiva (77,3%) e no 9º

ano menos (54,8%). De novo transparece a ideia de ser no 9º ano, que mais alunos

encararam as observações do D.T. como um discurso negativo e não incentivador de auto-

confiança.

Ainda relativamente ao estilo de liderança do D.T. resolvemos colocar uma outra

questão, de forma a obter informação específica sobre o tipo de liderança transformacional.

Foi colocada a pergunta:

Ao falarem sobre as avaliações é mais frequente o D.T. ter um discurso onde:

Assinala com x a opção que te parece mais frequente)

1- Estimula os alunos a concentrarem-se nas notas que devem ter no final do ano

2- Estimula os alunos a pensarem que as notas são apenas um indicador e que devem trabalhar para

desenvolverem competências.

O quadro nº 56 mostra as respostas obtidas:

Quadro nº 56 - Liderança transformacional

109 53,2

96 46,8

205 100,0

Estimula os alunos a
concentrarem-se nas notas
finais

Estimula a trabalharem para
desenvolverem competências

Total

Frequência %
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A maioria dos alunos (53,2 %) considera que o D.T. estimula os alunos a

concentrarem-se nas notas finais e não a desenvolverem competências ou seja não é visto

como um líder transformacional que é aquele que inspira a ter objectivos para além do

imediato e incentiva a concentrar em objectivos intrínsecos como realização e actualização

pessoal.

De facto, mesmo no ensino básico e como já foi referido, ainda se verifica que

trabalho de professores e alunos está orientado para as avaliações sumativas e classificações

finais e não num desenvolvimento de competências ao longo de um ciclo, num processo

educativo contínuo.

A temática da interacção D.T. /alunos passa, antes de mais, pelo processo de

comunicação e são as competências de comunicação do D.T. como a capacidade de escuta

que estão em jogo no sucesso da relação pedagógica. Querendo averiguar sobre a percepção

que os alunos possuíam sobre competências de comunicação do D.T., colocou-se uma

questão.

-Quando falas em particular com o D.T, parece-te que ele:

Tem a preocupação de ouvir o que tens a dizer.
Está mais preocupado em que ouças o que ele tem a dizer.
Dá-te atenção, ajudando a que tu fales sinceramente.
Começa por te ouvir, mas logo interrompe para dizer o que acha correcto.

O quadro seguinte regista as respostas obtidas.

Quadro nº 57 -Competências de comunicação

78 38,0

31 15,1

55 26,8

41 20,0

205 100,0

1 Tem a preocupação de
ouvir o tens a dizer

2 Está mais preocupado
em que ouças o que tem
para dizer

3 Dá-te atenção
ajudando a que fales
sinceramente

4 Começa por ouvir mas
interrompe para dizer o
que acha correcto

Total

Frequência %

Os alunos (38%) percepcionam sobretudo o facto de o D.T. ter a preocupação de

ouvir o que têm a dizer.
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Recodificada a pergunta segundo a seguinte chave de interpretação:
Possui capacidades de escuta, comunica eficazmente -1 e 3

Não sabe ouvir, não favorece a comunicação -2 e 4

obtiveram-se os seguintes resultados:

Quadro nº58 - Competências de comunicação

133 64,9

72 35,1

205 100,0

Possui capacidades de escuta,
comunica eficazmente

Não sabe ouvir ,não favorece
a comunicação

Total

Frequência %

Uma expressiva maioria dos alunos (64,9 %) indica que o D.T. possui capacidades

de escuta e comunica eficazmente.

As variações significativas, aqui, foram encontradas em função do sexo, ano de

escolaridade e número de negativas do ano anterior dos respondentes, como se verifica nos

quadros nº 59, nº 60 e 61 respectivamente.

Quadro 59

competências de comunicação* sexo

61 72 133

58,7% 71,3% 64,9%

43 29 72

41,3% 28,7% 35,1%

104 101 205

100,0% 100,0% 100,0%

Possui capacidades de escuta,
comunica eficazmente

Não sabe ouvir, não favorece
a comunicação

Competências
de comunicação

Total

masculino feminino

sexo

Total

Verifica-se que tanto os rapazes como as raparigas, percepcionam maioritariamente

(58,7% e 71,3%) competências de comunicação no D.T., considerando que este comunica

eficazmente. Mas é de destacar que esta percepção é muito mais acentuada entre o sexo

feminino. Podemos avançar com interpretações diversas para estes resultados: as raparigas

têm uma percepção diferente da dos rapazes para uma mesma atitude do D.T., os rapazes

serem mais cépticos quanto às competências de comunicação e preocupação do D.T. ou de
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facto verificar-se uma atitude diferente perante rapazes e raparigas pois sendo a classe

docente constituída maioritariamente pelo sexo feminino terão poderão ter uma afinidade

maior e as raparigas perceberem melhor uma atitude de escuta do que os rapazes ou ainda

os rapazes não se identificarem tanto com o D.T. pela mesma razão.
Quadro nº60

competências de comunicação* ano de escolaridade

30 69 34 133

54,5% 78,4% 54,8% 64,9%

25 19 28 72

45,5% 21,6% 45,2% 35,1%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Possui capacidades de
escuta,comunica eficazmente

Não sabe ouvir, não favorece
a comunicação

Competências
de comunicação

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

Nos três anos de escolaridade a maioria dos alunos considera que o D.T. comunica

eficazmente: no 8º ano existe maior número de alunos (78,4%) assim diz pensar mas, no 7º

e 9º anos as opiniões estão repartidas de uma forma mais equitativa. Os motivos para as

percentagens obtidas no 7º ano não serão os mesmos dos alunos do 9º ano, no caso dos

alunos mais novos é possível que o D.T. seja mais directivo preocupando-se em dar

instruções e com os alunos mais velhos (em plena adolescência) muitos devem considerar

que o D.T. não atribui suficiente importância em os ouvir

Quadro nº61

Competências de comunicação* nº negativas ano anterior

84 46 3 133

66,7% 64,8% 37,5% 64,9%

42 25 5 72

33,3% 35,2% 62,5% 35,1%

126 71 8 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Possui capacidades de escuta,
comunica eficazmente

Não sabe ouvir, não favorece a
comunicação

Competências
de comunicação

Total

nenhuma
negativa até 3 negativas

mais de 3
negativas

nºnegativas ano anterior

Total
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Os alunos que transitaram sem negativas ou até com 3 negativas (sem repetência) na

sua maioria (66,7% e 64,8%, respectivamente) dizem que o D.T. comunica eficazmente.

No entanto, os alunos que apresentam mais de 3 negativas (ficaram retidos no

mesmo ano) maioritariamente (62,5%) manifestam que o D.T. não sabe ouvir, não

favorecendo a comunicação.

Assim, os resultados apontam para diferentes percepções das competências de

comunicação do D.T. conforme o aproveitamento dos alunos.

Poderá aqui revelar-se baixas expectativas do D.T. relativamente aos alunos com

pior aproveitamento que se reflectem na pior qualidade das suas capacidades de escuta e

consequentemente de comunicação. Como refere Marques (2002, p. 26) ”a principal

qualidade que um Director de Turma deve ter é a capacidade de ouvir o outro” ou como diz

Vieira (2000, p.15) “Quem escuta o outro entrega-se ao outro com o objectivo de

descodificar aquilo que está a ser transmitido”.

A acção do Director de Turma revela-se através de comportamentos e atitudes que,

como pessoa e profissional, assume. Estas suas atitudes são determinantes na resposta que

obtém da parte dos alunos e modeladoras das interacções que ocorrem entre o D.T. e o

aluno e portanto na condução eficaz do processo educativo do aluno. Fomos procurar saber

que percepção tinham os alunos do tipo de comunicação que o D.T. utiliza mais

frequentemente quando confrontado com a necessidade de intervir.

Face à pergunta seguinte:
Quando o D.T. repreende a turma ou um aluno em particular, utiliza (Assinala com x, apenas a situação que

acontece com mais frequência)

1- Um tom firme

2- Ameaças de punições

3- Explicações convincentes

4- Um tom desinteressado

5- Um tom irritado

6- Uma atitude distante

obtivemos os resultados apresentados no quadro nº 62:
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Quadro nº62-Tipo de comunicação

76 37,1

20 9,8

41 20,0

1 ,5

63 30,7

4 2,0

205 100,0

1 Um tom firme

2 Ameaças de punição

3 Explicações
convincentes

4 Um tom desinteressado

5 Um tom irritado

6 Uma atitude distante

Total

Frequência %

As respostas obtidas mostram que 37,1% dos alunos indica que o D.T. utiliza um

tom firme., mas uma percentagem próxima (30,7%) responde que percepciona um tom

irritado.

Depois de feita uma recodificação segundo a chave de interpretação seguinte:
Os alunos têm uma percepção de segurança e eficácia do D.T.- 1 e 3

Os alunos têm uma percepção de que o D.T. na tentativa de reforço do seu papel, faz frente aos alunos com

comportamentos agressivos - 2 e 5

Os alunos têm uma percepção de que se o D.T. responde é por mera obrigação não havendo construção de

uma relação interpessoal - 4 e 6

obtiveram-se os seguintes resultados expressos no quadro nº 63:

Quadro nº 63- Tipo de comunicação

136 66,3

48 23,4

21 10,2

205 100,0

Percepção de sgurança e
eficácia

Percepção de
comportamentos agressivos

Percepção de acção de mera
obrigação s/ construção de
rel. interpessoal

Total

Frequência %

A maioria dos alunos (66,3%) tem uma percepção de segurança e eficácia da parte

do Director de Turma. É de registar que existe uma percentagem assinalável (23,4%) de

alunos que percepcionam comportamentos agressivos da parte do D.T..
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Será de ressaltar, também, a percentagem baixa (10,2%)de alunos que têm uma

percepção do D.T. que actua por mera obrigação, sem construção de uma relação

interpessoal.

Registaram-se variações significativas nas respostas em função do ano de

escolaridade como mostra o quadro nº 64.

Quadronº64

tipo de discurso (recodificada) * ano de escolaridade

35 73 28 136

63,6% 83,0% 45,2% 66,3%

12 12 24 48

21,8% 13,6% 38,7% 23,4%

8 3 10 21

14,5% 3,4% 16,1% 10,2%

55 88 62 205

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

aluno percepciona
segurança e eficácia do DT

aluno percepciona
comportamentos
agressivos do DT

aluno percepciona DT
sem construção de relação
interpessoal

tipo de
discurso

Total

7ºano 8ºano 9ºano

ano de escolaridade

Total

A análise deste quadro, permite-nos concluir que a grande maioria dos alunos tem

uma percepção de segurança e eficácia da parte do D.T. mas o ano em que esta maioria é

mais expressiva (83,0%) é no 8º ano e menor no 9º ano (45,2%).

É, então, no 9º ano (alunos mais velhos) que se verifica em maior percentagem a

percepção de comportamentos agressivos, o D.T sentirá maior dificuldade em reforçar o

seu papel e pode optar por comportamentos agressivos. Encontramos em Barreiros (1996,

p.86) explicação para este facto «O adulto, tal como o aluno, procura a segurança, a

afirmação de si próprio e por isso perante dificuldades (...), reforça o seu papel,

fundamentando-se em imperativos do sistema educativo e do sistema social, desenvolve

comportamentos de fuga (de que é exemplo o aumento de comportamentos verbais), ou

opta por fazer frente ao aluno através de punições, juízos de valor...em suma através de

comportamentos agressivos.»

A interpretação das variações obtidas nas percepções da atitude do D.T., poderá

também ser feita à luz do que estudamos em Michel (s/d, p328) que conforme o receptor e
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as suas representações, a mesma palavra pode suscitar imagens diferentes, isto explica que

uma mensagem pode sugerir a alguns alunos segurança e eficácia e a outros agressividade.

O ambiente comunicacional, é decisivo nas interacções que se estabelecem. Fomos,

portanto, procurar perceber qual o ambiente comunicacional criado pelo D.T. que mais

frequentemente o aluno tem ocasião de observar.

Colocámos a seguinte pergunta, como objectivo acima descrito:
O Director de Turma fala à turma de diversos assuntos relacionados com o aproveitamento e comportamento.

O tipo de discurso mais frequente é:

1-Salientar as vossas qualidades

2-Salientar os vossos erros

3-Indicar como corrigir os vossos erros

4-Traçar um panorama negro do vosso futuro

Quadro nº 65- Ambiente criado

19 9,3

48 23,4

117 57,1

21 10,2

205 100,0

1 Salientar as vossas
qualidades

2 Salientar os vossos erros

3 Indicar como corrigir os
vossos erros

4 Traçar um panorama
negro do vosso futuro

Total

Frequência %

Como mostra o quadro da distribuição das respostas, a maioria dos alunos (57,1%)

diz que o D.T. indica como corrigir os seus erros mas será de salientar que apenas uma

pequena minoria (9,3%) afirma que o D.T. salienta as suas qualidades.

Procedemos à recodificação das respostas obtidas segundo a seguinte chave de

interpretação:
Ambiente afirmativo – 1 e 3

Ambiente de baixas expectativas -2 e 4
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Quadro nº66 - Ambiente criado

66,3 66,3

33,7 33,7

100,0 100,0

Ambiente afirmativo

Ambiente de baixas
expectativas

Total

%

Pelo quadro nº 66, verifica-se que a maioria dos alunos (66,3%) indica que um

ambiente afirmativo é criado pelo D.T., estimulando assim, sentimentos de competência

nos alunos.

Como foi estudado por Heck e William (1984, p32) o desenvolvimento do aluno é

maximizado num ambiente de «...confiança, empatia, cuidado, liberdade psicológica e

segurança psicológica». Estes autores salientam o facto de se o professor providenciar um

ambiente que estimule os sentimentos de competência dos alunos através de mensagens

verbais e não verbais, ajuda a facilitar o desenvolvimento de um auto-conceito de que são

capazes e com valor «providenciar a turma com um ambiente em que o professor estimule

os sentimentos de competência dos aluno. Um ambiente afirmativo reduz o stress de alguns

estudantes, os professores devem estar conscientes e devem ser afirmativos nas suas

reacções do dia a dia a dadas situações do contexto escolar.».

A este propósito, Vieira (2000, p. 15) indica que «a imagem que temos de nós

próprios é construída a partir daquilo que nos chega dos outros. Uma pessoa com auto –

estima baixa, é alguém que não tem confiança em si (….) talvez porque nunca tenha

recebido, ao longo da sua vida, mensagens que apontassem para o seu sucesso».

Os resultados encontrados apontam para a criação de um ambiente positivo pela

parte do D.T, onde este acentua sentimentos de competência nos alunos, permitindo que

estes se percepcionem positivamente, desenvolvendo a sua auto-estima, o que estará ligado

à própria personalidade do D.T. e às competências comunicacionais.

Depois de termos feito a descrição dos dados relativos aos alunos apresenta-se um

quadro-síntese dos aspectos mais relevantes:

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


163

Quadro nº 67 - Síntese Global dos Resultados do Inquérito dirigido a Alunos

Utilidade das fichas sócio-
económicas 6

A maioria dos alunos pensa que as informações
sócio-económicas permitem uma melhor
compreensão da sua pessoa

Funções do D.T. 7

Os alunos atribuem grande importância às
funções do D.T.: a maioria atribui maior
importância à função de ajudar os professores
a compreenderem as dificuldades dos alunos.

Interesses defendidos pelo
D.T. 8

A maioria dos alunos tem a percepção de que o
D.T. concilia os interesses dos alunos e
professores.

Interacção do D.T./
professores da turma 9 A maioria dos alunos pensa que há interacção

entre o D.T. e os outros professores.

Assuntos-alvo da acção do
D.T. 10

A maioria dos alunos pensa que o D.T. se
preocupa mais com problemas de
aproveitamento do que com o comportamento

Tipo de poder valorizado
pelo aluno 14 A maioria dos alunos valoriza o poder

relacional /poder carismático

Represen
tações
Sociais

Representações
dos alunos sobre a
Actividade do D.T.

Importância atribuída às
competências do D.T. 22

Assegurar a articulação entre professores da
turma e com os alunos, pais e encarregados de
educação - importante
Promover a comunicação e formas de
trabalho cooperativo entre professores e
alunos - importante
Coordenar, em colaboração com os docentes
da turma, a adequação de actividades -
importante
Articular as actividades da turma com os pais
e encarregados de educação promovendo a
sua participação - pouco importante
Coordenar o processo de avaliação dos alunos
garantindo o seu carácter globalizante e
integrador – importante

D.T. «adulto significativo»
11

A maioria dos alunos pensa que o D.T. é um
«adulto significativo»

Socialização
Relação de empatia entre
D.T. /aluno 12 O número mais expressivo dos alunos diz ter

sentido algumas vezes empatia com o D.T.

Poder do D.T. Reconhecimento do poder
cognescitivo-académico em
assuntos de instrução

15
A maioria dos alunos reconhece D.T. poder
cognescitivo, em assuntos respeitantes à
instrução

16 A maioria dos alunos têm ideia do D.T.com um
estilo democrático

17 A maioria dos alunos considera o D.T. um
líder transaccionalLiderança Estilo de liderança

18
A maioria dos alunos considera que o D.T.
não é líder transformacional

Competências
comunicacionais 19

A maioria dos alunos diz que o D.T. possui
capacidades de escuta, comunicando de forma
eficaz.

Tipo de atitude do D.T.
face aos alunos 20 A maioria dos alunos tem uma percepção de

segurança e eficácia do D.T.

Interacção

Comunicação

Ambiente criado pelo D.T. 21
A maioria dos alunos considera que D.T.
estimula sentimentos de competência nos
alunos criando um ambiente afirmativo.
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1.2 Inquérito por questionário dirigido a professores

O segundo ponto deste sétimo capítulo diz respeito aos resultados do questionário

colocado aos professores sobre questões construídas paralelamente às do inquérito dos

alunos, tal como explicitámos anteriormente.

Por esta razão limitamo-nos a apresentar quadros com os resultados encontrados

sem a apresentação das perguntas, de forma a tornar menos fastidiosa a leitura.

O quadro nº 68 mostra que a maioria dos professores (62,7%) considera as

informações das fichas sócio-económicas fundamentais para enquadrar o aluno num

determinado perfil, ou seja, encaram as fichas sócio-económicas um elemento útil no

conhecimento dos alunos:

Quadro nº 68 - Utilidade das fichas sócio-económicas

37 62,7

13 22,0

7 11,9

2 3,4

59 100,0

1

60

São fundamentais para
enquadrar num perfil,o
aluno

Informações que não
influenciam

Informações que
discriminam o aluno

Ocupam aulas, sem
influenciar interacções

Total

Não responde

Total

Frequência %

Foi colocada aos professores uma questão sobre as suas representações sobre as

funções do D.T.. Foi avaliada, em 5 níveis de importância mas por força dos resultados foi

feita uma agregação da escala em 3 níveis. Ao realizar-se a agregação das respostas de uma

escala de 1 a 5 numa escala de 1 a 3 resulta: 1,2 em 6 (menos importante), 3 em 7

(importante) e 4,5 em 8 (mais importante).

As representações dos professores sobre as funções do D.T. estão sintetizadas no

quadro nº 69
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Quadro nº 69 - Representações dos professores sobre as funções do D.T.

Menos importante Importante Mais importante Total
Não

responde

N % N % N % N N

Ajuda os alunos no

relacionamento com os

professores

17 31,5 14 25,9 23 42,6 54 6

Ajuda os professores a

compreenderem as

dificuldades dos alunos

23 25,9 14 31,5 17 31,5 54 6

Assegura a relação entre a

escola e os encarregados de

educação

16 29,6 12 22,2 26 48,1 54 6

Coordena as

actividades 16 29,1 12 21,8 27 49,1 55 5

Coordena o processo de

avaliação dos alunos
33 61,1 4 7,4 31,5 43,7 54 6

A partir deste quadro, verificamos que 42,6% dos professores considera mais

importante, a função de ajuda dos alunos na relação com os professores. Um menor número

(31,5%) pensa ser mais importante a ajuda aos professores em compreenderem os alunos.

Constata-se que 48,1% dos professores consideram mais importante a função de

assegurar a relação entre a escola e os encarregados de educação sendo visto então o D.T.,

como agente privilegiado de ligação entre dois mundos que devem comunicar.

A quase maioria dos professores (49,1%) considera mais importante a função de

coordenar as actividades, conteúdos, e estratégias adequadas à situação da turma de acordo

com o que se pede na construção e aplicação do Projecto Curricular de Turma.

A maioria dos professores (61,1%) considera pouco importante a função de

coordenar a avaliação dos alunos.

A partir deste quadro, verificamos que os professores atribuem muita importância às

funções do D.T. com excepção da coordenação da avaliação. Estes resultados podem
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traduzir a interpretação da coordenação da avaliação como um espaço onde possa existir,

interferência na sua disciplina e na sua apreciação das situações, revelando a dificuldade de

aceitarem a necessidade de um juízo global do processo educativo do aluno.

Na realidade das nossas escolas, frequentemente, o D.T. tem um conhecimento

limitado da avaliação contínua do aluno, quando muito, terá informações fornecidas

voluntariamente pelo professor a meio do período ou solicitadas especificamente pelo D.T..

Nas reuniões de avaliação cada professor ao propor o nível a atribuir ao aluno não espera

que ele seja efectivamente apreciado e discutido pelo conselho de turma. E quando

clarifica, em situações pontuais, no decorrer do ano lectivo, a avaliação numa disciplina, é

consequência duma intervenção e pedido dos Encarregados de Educação.

Estes resultados manifestam a relutância, da parte dos professores, em apreciar

qualquer acto que possa interferir com o seu julgamento pessoal.

Estes resultados vão ao encontro da chamada «cultura do individualismo», que foi

estudado no 1º capítulo, os professores que ensinam fechados na sua sala de aula, sentem-se

protegidos de interferências que não desejam e apesar das correntes pedagógicas actuais

apelarem ao trabalho cooperativo, os professores, na maior parte das situações, têm

comportamentos defensivos e quando deparamos com a atribuição, pela maioria dos

professores inquiridos, de «pouco importante» a funções, do D.T., que passam pelo

conhecimento do seu trabalho, compreendem-se que na sua maioria eles considerem existir

a possibilidade de interferências às quais não estão receptivos. É a preferência pelo

isolamento que lhes fornece privacidade e protecção, não gostando de ser observados e

consequentemente avaliados, em suma, podem estas respostas ser interpretadas no âmbito

de um comportamento defensivo.

O quadro nº 70 mostra a distribuição das respostas sobre as representações que os

professores possuem sobre os interesses defendidos pelo D.T. no caso de ocorrer uma

situação conflitual, verificando-se que a maioria dos professores (76,3%) diz pensar que o

D.T. procura que o aluno e professor ultrapassem o conflito.
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Q uadro nº 70 -Interesses defendidos pelo D.T.

4 6,8

6 10,2

1 1,7

3 5,1

45 76,3

59 100,0

1

60

1 D.T.valoriza a opinião
do prof.

3 D.T.toma conhecimento
mas é isento

4 D.T.justifica o
comportamentodo aluno
junto do prof.

5 D.T.explica a posição do
professor ao aluno

6 D.T. procura que o aluno
e professor ultrapassem o
conflito

Total

Não responde

Total

Frequência %

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:
O professor tem a percepção de que o D.T. defende interesses dos professores-1 e 5

O professor tem a percepção de que o D.T. defende interesses dos alunos- 2 e 4

O professor tem a percepção de que o D.T.Concilia interesses de alunos e professores-3 e 6

Quadro nº 71-Interesses defendidos pelo D.T.

7 11,9

1 1,7

51 86,4

59 100,0

1

60

Defende interesses
dos professores

Defende interesses
dos alunos

Concilia interesses de
alunos e professores

Total

Não responde

Total

Frequência %

A grande maioria dos professores (86,4%) diz que o D.T. concilia interesses de alunos e

professores, como se verifica no quadro nº 71.
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Apesar nos números encontrados não serem muito significativos, será de registar que a

percentagem de professores (11,9%) que responde que o D.T. defende os interesses dos

professores é superior aos que pensam que defende os interesses dos alunos (1,7%),

percebendo-se, nos professores que assim responderam, uma cultura que privilegia a

obrigação do D.T. para com os seus pares. Poderá compreender-se melhor estas respostas

fazendo apelo ao modelo micropolítico de Ball estudado no capítulo II, em que se

identificam as organizações como cenários de conflito com fim de satisfazer interesses

pessoais e de grupos em que se estabelecem acordos e, de acordo com Mintzberg citado

por Pérez (1998, p. 18), em que o conflito de interesses e factores que os afectam são

imprevisíveis e na organização escolar o D.T. tem que saber fazer a gestão das interacções

entre todos os actores.

Foram encontradas e registaram-se no quadro nº 72, variações das representações

dos professores sobre os interesses defendidos pelo D.T. com a característica dos

respondentes: terem exercido ou não cargo de Director de Turma»:

Quadro nº72

Interesses defendidos* tem ou teve cargo D.T.

4 3 7

33,3% 6,4% 11,9%

1 1

8,3% 1,7%

7 44 51

58,3% 93,6% 86,4%

12 47 59

100,0% 100,0% 100,0%

defende interesses dos
professores

defende interesses dos alunos

concilia interesses dos
professores e alunos

interesses
defendidos

Total

NAO SIM

tem ou teve cargo DT

Total

A grande maioria dos professores consideram que o D.T. concilia interesses dos

professores e alunos, mas a maioria é muitíssimo superior (93,6%) entre os que exerceram

o cargo e os professores que não o exerceram (58,3%).

Regista-se também que os professores que não exerceram o cargo respondem numa

percentagem considerável (33,3%) que o D.T. defende os interesses dos professores ao
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contrário dos professores que tiveram o cargo que, em muito baixa percentagem (6,4%),

têm esta opinião.

Sobre a interacção D.T./ Professores da turma, designadamente no que concerne a

situações conflituais relativas a aspectos ligados com a avaliação dos alunos, a distribuição

das respostas está registada no quadro nº 73

Quadro nº 73 - InteracçãoD.T./professores da turma

4 6,8

6 10,2

30 50,8

19 32,2

59 100,0

1

60

1 DTpode dar um parecer
sobre o critério utilizado

2 DT.nãopode dar pareceres
outras disciplinas

3 D.T. pode explicar ao
professor argumentos do
aluno

4 D.T.pode ter
conhecimento das queixas
mas não deve interferir

Total

Não responde

Total

Frequência %

A maioria dos professores (50,8%) considera que o D.T. pode explicar ao professor

os argumentos do aluno e levar que este os tenha em conta.

Procedeu-se, então, a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:

O professor pensa que deve existir interacção entre o D.T. e os outros professores, assumindo que o D.T. é o

coordenador do processo de avaliação - 1,3

O professor pensa que o seu trabalho não deve ser alvo de ponderação pela parte do D.T., não assumindo que

o D.T. é o coordenador do processo de avaliação - 2,4

Quadronº 74 - Interacção DT./professores

34 57,6

25 42,4

59 100,0

1

60

Professor pensa que deve
existir interacção entre
DT./prof.

Professor pensa o seu
trabalho não deve ser
ponderado peloDT.

Total

Não responde

Total

Frequência %
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A maioria dos professores (57,6%) diz pensar que deve existir interacção entre o

D.T. e os outros professores, assumindo que o D.T. é o coordenador do processo de

avaliação.

No quadro nº 75 apresentam-se as respostas sobre o que os professores pensam ser

os assunto alvo da acção do D.T..

Quadro nº 75 - Assuntos alvo da acção do D.T.

29 49,2

2 3,4

11 18,6

3 5,1

13 22,0

1 1,7

59 100,0

1

60

1 comportamento
alunos com professores

2 participação nas aulas

3 comportamento com
os colegas

4 assiduidade

5 resultados escolares

6 comportamento ccom
auxiliares

Total

Não responde

Total

Frequência %

Constata-se que 49,2% dos professores diz pensar que a acção do D.T. tem como

alvo preferencial assuntos relativos ao comportamento dos alunos com os professores.

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:

A acção do D.T. centra-se em problemas de comportamento -1,3

A acção do D.T. centra-se em problemas de aproveitamento escolar -2,4

Quadro nº76 -Assuntos- alvo da acção D.T.

41 69,5

18 30,5

59 100,0

1

60

Preocupa-se com problemas
de comportamento

Preocupa-se com problemas
de aproveitamento

Total

System

Total

Frequência %
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A maioria dos professores (69,5%) considera que a acção do D.T. se centra em

assuntos relativos ao comportamento dos alunos.

Os professores sabem que o D.T. terá, da parte deles, muito mais informações sobre

o comportamento do que sobre o aproveitamento e por isso pensam que as intervenções do

D.T. se devem situar mais sobre este assunto. Na realidade da prática quotidiana, verifica-

se que apesar de todos os professores saberem que devem dar informações periódicas sobre

o aproveitamento dos alunos ao D.T., raramente as fornecem sem lhes ser solicitado,

ocupando efectivamente as questões comportamentais o alvo da interacção

D.T./professores.

O quadro nº77 regista as respostas que permitem compreender qual o tipo de poder

que os professores valorizam.

Quadro nº 77 -Tipo de poder valorizado pelo professor

24 40,7

5 8,5

30 50,8

59 100,0

1

60

Capacidade de ser
compreendido pelos
alunos

«Medo» que inspira
aos alunos

Capacidade de
compreender os alunos

Total

Não responde

Total

Frequência %

A maioria dos professores (50,8%) valoriza a capacidade de compreender os alunos.

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:
O professor valoriza o poder normativo/coercivo-1,4

O professor valoriza o poder relacional/poder carismático-2,5

O professor valoriza o poder físico-autoritativo-3,6

Qaudro nº 78 -Tipo de poder valorizado pelo professor

54 91,5

5 8,5

59 100,0

1

60

Professor valoriza poder
relacional/carismático

Professor valoriza poder
físico -autoritativo

Total

Não responde

Total

Frequência %
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A maioria dos professores (91,5%) valoriza o poder relacional/carismático, o que

demonstra que os professores, actualmente, têm a noção da importância das relações e que

é através delas que terão ascendente sobre os alunos.

A importância atribuída pelos professores às competências do Director de Turma

estabelecidas através do decreto regulamentar nº 10/99, foi registada nos quadros seguintes.

Quadro nº79 -Manter os e.e.informados sobre aproveitamento

1 1,7

20 33,9

38 64,4

59 100,0

1

60

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Não responde

Total

Frequência %

A maioria dos professores (64,4%) considera muito importante manter os

encarregados de educação informados sobre o aproveitamento do aluno.

Quadro nº 80 -Dar aos professores informações sobre os alunos

34 56,7

26 43,3

60 100,0

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A maioria dos professores (56,7%) diz que é importante dar aos professores

informações sobre os alunos.

Qaudro nº 81 -Coordenar os conteúdos e estratégias de
trabalho dos alunos

7 11,9

32 54,2

20 33,9

59 100,0

1

60

Pouco importante

Importante

Nada importante

Total

Não responde

Total

Frequência %
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A maioria dos professores (54,2%) considera que é importante coordenar os

conteúdos e estratégias de trabalho dos alunos.

Qaudro nº 82 -Procurar que os pais participem nas actividades
escolares

9 15,0

36 60,0

15 25,0

60 100,0

Pouco importante

Importante

Nada importante

Total

Frequência %

Uma grande maioria dos professores (60,0%) considera importante procurar que os

pais participem nas actividades escolares.

Quadronº83 - Coordenar o processo de avaliação

8 13,3

35 58,3

17 28,3

60 100,0

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A maioria dos professores considera importante (58,3%) e muito importante

(28,3%) coordenar o processo de avaliação.

Quadronº84 -Registar informações relativas às
reuniões,actividades, aproveitamento e assuididade

6 10,0

36 60,0

18 30,0

60 100,0

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A maioria dos professores afirma que é importante a competência de registar

informações.
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Quador nº85 - Informar os pais sobre a assiduidade dos alunos

1 1,7

22 36,7

37 61,7

60 100,0

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Uma maioria expressiva dos professores (61,7%) considera que a competência de

informar os pais sobre a assiduidade é muito importante.

Quadro nº 86 -Orientar os alunos em assuntos escolares

31 51,7

29 48,3

60 100,0

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A maioria dos professores considera importante (51,7%) esta competência de

orientação dos alunos em assuntos escolares, sendo considerada muito importante por

48,3% dos inquiridos.

Quadro n º 87 - Resolver problemas disciplinares

29 48,3

31 51,7

60 100,0

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A resolução de problemas disciplinares é considerada muito importante para a

maioria dos professores (51,7%), sendo perspectivada como importante pelos restantes

48,3%.

Cada vez mais o aspecto comportamental dos alunos e os problemas disciplinares,

interferem na qualidade do processo educativo, e os professores muitas vezes remetem a

sua solução exclusivamente para o D.T., daí que os respondentes só tenham escolhido as

opções «importante» e «muito importante».
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Quadro nº 88 -Estimular o envolvimento dos pais no processo
educativo

2 3,3

26 43,3

32 53,3

60 100,0

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

A maioria dos professores (53,5%) diz que é muito importante a competência de

estimular o envolvimento dos pais. Os professores estão conscientes que já não é possível

desenvolver um processo educativo sem a presença activa dos pais, devem estes estar

presentes na escola como parceiros e actores com um papel a desempenhar, e no 3º ciclo

esta presença ainda é fundamental.

A importância atribuída pelos professores à competência de acompanhar as

avaliações dos alunos ao longo de todo ano está registada no quadro nº 92.

Quadronº 89 - Acompanhar as avaliações dos alunos ao longo
de todo ano

1 1,7

38 63,3

21 35,0

60 100,0

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Frequência %

Verifica-se que uma maioria expressiva de professores afirma que é importante a

competência de acompanhar as avaliações dos alunos. Salienta-se o facto da maioria da

maioria não escolher «muito importante», como se fosse uma função necessária mas não

indispensável.

Como se regista no quadro seguinte apresentar um relatório anual das actividades

desenvolvidas é considerado importante por 46,6% dos professores, sendo uma actividade

que é obrigatória, como balanço e avaliação do trabalho desenvolvido, a percentagem que

considera pouco importante tem alguma expressão (32,8%), o que traduzirá a ideia que os
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professores possuem sobre relatórios e auto-avaliações que consideram um trabalho

eminentemente burocrático.

Quadro nº 90 -Apresentar um relatório anual do trabalho
desenvolvido

4 6,9

19 32,8

27 46,6

8 13,8

58 100,0

2

60

Nada importante

Pouco importante

Importante

Muito importante

Total

Não responde

Total

Frequência %

Observando todos os quadros expostos sobre as funções do D.T., preconizadas

legalmente, é de salientar que os professores consideram todas as funções previstas

«importantes» ou «muito importante».

No entanto, será de salientar, aqui, alguma incoerência nas respostas, pois foi

colocada, anteriormente, uma questão com conteúdos semelhantes, em que os professores

teriam revelado uma opinião menos concordante às manifestadas, disseram ser pouco

importante a função de «ajudar os professores a compreender as dificuldades dos alunos» e

também «coordenar a avaliação dos alunos», mas, de novo chamados a apreciar através de

uma escala as competências previstas pela legislação, terão respondido de acordo com o

que é consensual considerar-se correcto, de acordo com as correntes actuais e que são

directivas ministeriais, o que Hargreaves (1998, p. 219) identifica como situações de

«colegialidade artificial», em que a relação de colegialidade é compulsiva e uma obrigação

estipulada administrativamente. Mais uma vez, o que estudamos sobre o conceito Cultura,

no capítulo V, pode sustentar a interpretação para esta discrepância de respostas sobre os

mesmos pontos.

Relativamente às interacções estabelecidas entre alunos e D.T. também auscultámos

a opinião dos professores.
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No quadro nº 91 podemos observar que 41,4% dos professores diz pensar que os

alunos atendem ao parecer do Director de Turma.

Quadro nº91 -D.T. adulto significativo

21 36,2

8 13,8

24 41,4

5 8,6

58 100,0

2

60

1 Aluno fala abertamente,
revelando as suas opiniões

2 Aluno não valoriza o que
D.T.lhe diz

3 Aluno atende ao parecer
D.T.

4 Aluno não gosta de falar
sobre assuntos pessoais

Total

Não responde

Total

Frequência %

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:
Existe uma relação de confiança entre o D.T. e os alunos, sendo o D.T. um «adulto significativo»-1,3

Não existe uma relação de confiança entre o D.T. e os alunos-2,4

Quadro nº92 - D.T. adulto significativo

45 77,6

13 22,4

58 100,0

2

60

Professor pensa que DT
é um adulto significativo

Professor pensa que
D.T. não um agente
socializador do aluno

Total

Não responde

Total

Frequência %

A grande maioria dos professores (77,6%) pensa que o D.T. é um agente

socializador, sendo então um «adulto significativo». A concordância da grande maioria dos

professores, sobre este aspecto, reflecte, com certeza, o que lhes é dado constatar na

realidade escolar com que se deparam. Nestes tempos de dificuldades sociais e familiares,

os professores nas diversas interacções que se cruzam, percebem que muitas vezes a única

referência, para o jovem, é a escola e personifica-se no D.T., encontrando, no professor
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Director de Turma, um adulto que lhe dá atenção, que o ouve, a quem tem que prestar

explicações das suas acções, para quem se volta se precisa de apoio, o que significa que

também funciona como sua âncora afectiva.

Registaram-se variações de acordo com a situação profissional e o facto de ter tido

ou não o cargo de D.T., como se observa nos quadros nº 93 e 94, respectivamente.

Quadro nº 93

DTadulto significativo * situação em que se encontra colocado

34 5 2 4 45

85,0% 71,4% 66,7% 50,0% 77,6%

6 2 1 4 13

15,0% 28,6% 33,3% 50,0% 22,4%

40 7 3 8 58

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

prof. pensam que DT é
um adulto significativo

prof. pensam que DT.
não um agente
socializador do aluno

D.T.adulto
significativo

Total

PQND escola
PQND

outra escola QZP
CONTRA

TADO

situação em que se encontra colocado

Total

A grande maioria dos professores do quadro da escola (85,0%) consideram que o

D.T. é um adulto significativo para os alunos.

A maioria dos professores do quadro de outra escola (71,4%) e os professores de

quadro de Zona Pedagógica (66,7%) pensa que o D.T. é um adulto significativo, mas no

que respeita aos professores contratados inquiridos têm uma opinião perfeitamente

repartida (50,0%)

Ou seja, verifica-se que quanto maior é a vinculação à escola onde trabalha, maior é

a convicção dos professores de o D.T. ser um adulto significativo, isto é, alguém que

funciona como referência para os alunos. O que significa que os professores sujeitos a uma

maior mobilidade entre escolas, terão uma vivência que se reflecte numa visão mais

penalizante da qualidade das relações estabelecidas com os alunos.
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Quadro nº 94

D.T. adulto significativo* tem ou teve cargo D.T.

6 39 45

54,5% 83,0% 77,6%

5 8 13

45,5% 17,0% 22,4%

11 47 58

100,0% 100,0% 100,0%

prof. pensam que D.T. é
um adulto significativo

prof. pensam que D.T.
não um agente
socializador do aluno

DTadulto
significativo

Total

NAO SIM

tem ou teve cargo DT

Total

Como se pode observar no quadro nº 94 a maioria expressiva dos professores

(83,0%) que e exerce(u) o cargo de D.T. diz que este é um adulto significativo. Também

assim pensam os que não exerceram o cargo, mas essa maioria é muito menos expressiva

(54,5%). Assim, a vivência do cargo acentua as representações positivas sobre esta

matéria..

Sobre a construção de uma relação interpessoal D.T./ aluno foi colocada uma

questão de forma a conhecer as representações dos professores:

Quando o D.T repreende um aluno, após uma participação disciplinar, pensa que:

(Assinale com x apenas a opção que na sua opinião ocorre mais frequentemente

1- O D.T. repreende de acordo com aversão do professor, pois ele tem capacidade para analisar os

acontecimentos.

2- O D.T. apesar de ter que tomar medidas face à participação, tenta compreender os sentimentos e razões

do aluno.

3- O D.T. tem que repreender o aluno, senão é considerado ineficaz pelos professores do C.T.

4- O D.T. avança para uma repreensão ao aluno, após tentar compreender, de forma isenta ,os

acontecimentos.

Os resultados estão apresentados no quadro nº 95, verificando-se que a maioria dos

professores (66,7%) diz que o D.T. avança para uma repreensão após tentar compreender

isentamente os acontecimentos.
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Quadro nº 95 -Construção de uma relação interpessoal

3 5,0

15 25,0

2 3,3

40 66,7

60 100,0

1 D.T.repreende de acordo
com a versão do prof.

2 D.T.apesar de tomar
medidas,tenta compreender
o aluno

3 D.T.tem que repreender
o aluno ,senão é
considerado ineficaz

4 D.T. avança para uma
reprensãotentando
compreender isentamente

Total

Frequência %

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:

Há construção de uma relação interpessoal D.T. /aluno- 2,4

Não construção de uma relação interpessoal D.T. /aluno, o D.T. privilegia a aparência de eficácia face aos

seus pares - 1,3

Quadro nº 96 -Construção de uma relação interpessoal

5 8,3

55 91,7

60 100,0

Não há construção de
uma relação
interpessoal do D.T./
aluno

Há construção de
relação interpessoal
DT/aluno

Total

Frequência %

A grande maioria dos professores (91,7%) considera que há construção de uma

relação interpessoal entre o Director de Turma e os alunos.

Colocámos uma pergunta com a intenção específica de perceber o que os professores

consideravam como um D.T. eficaz.
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Pensa que o D.T. é considerado pelos seus pares, como o professor que tem que resolver os problemas de

indisciplina dos alunos nas várias disciplinas, senão é encarado como ineficaz nas suas funções.

(Assinale com x, a opção que lhe parece correcta)

1- Muitas vezes

2- Algumas vezes

3- Raramente

Os resultados podem apreciar-se no quadro nº 97:

Quadro nº 97 - Eficácia do D.T.

32 53,3

21 35,0

7 11,7

60 100,0

muitas vezes

algumas vezes

raramente

Total

Frequência %

A maioria dos professores (53,3%) diz que muitas vezes acontece o D.T. ser

considerado como quem deve resolver os problemas de indisciplina dos alunos nas várias

disciplinas senão é encarado como ineficaz nas suas funções.

Aqui se percebe como as questões disciplinares são encaradas pelos professores

como uma função principal do D.T., uma vez que dizem claramente que se não resolverem

os problemas disciplinares não conseguem cumprir com eficácia as suas funções. Implícitos

estarão nestas respostas casos de professores com problemas disciplinares que não

conseguem resolver sozinhos na sua própria aula, por razões múltiplas, mas que esperam

que sejam resolvidas pelo D.T..

Relativamente à questão do reconhecimento de poder cognescitivo-académico ao

D.T. pela parte dos alunos, as representações dos professores estão sintetizadas no quadro

nº 98:

Quadro nº 98 -Reconhecimento do poder cognescitivo-académico

12 20,0

45 75,0

3 5,0

60 100,0

Frequentemente

Algumas vezes

Raramente

Total

Frequência %
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A grande maioria dos professores (75%) considera que só algumas vezes os alunos

reconhecem poder cognescitivo–académico ao Director de Turma.

Estas respostas dos professores manifestam algum cepticismo quanto à credibilidade

do D.T. junto dos alunos, mas poderão denunciar as suas próprias representações quanto ao

poder cognescitivo–académico do D.T. sobre as matérias de outras disciplinas.

Encontramos, variações das representações dos professores sobre o reconhecimento

de poder cognescitivo-académico ao D.T., pela parte dos alunos, com a situação em que se

encontra colocado.

Relativamente ao cruzamento do reconhecimento de poder cognescitivo–académico

com a situação profissional o quadro nº 99 regista as variações obtidas:

Quadro nº 99

Reconhecimento do poder cognescitivo-académico * situação em que se encontra colocado

9 1 1 1 12

22,0% 14,3% 33,3% 11,1% 20,0%

31 6 8 45

75,6% 85,7% 88,9% 75,0%

1 2 3

2,4% 66,7% 5,0%

41 7 3 9 60

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

frequente
mente

algumas
vezes

raramente

Reconhecimento do
poder
cognescitivo-acadé
mico

Total

PQND
escola

PQND
outra
escola QZP

CONTRATA
DO

situação em que se encontra colocado

Total

constatando-se que a maioria dos professores do quadro de nomeação definitiva da escola

(75,6%) e a maioria dos professores do quadro de nomeação definitiva de outra escola

(85,7%), bem como os professores contratados (88,9%), consideram que os alunos

reconhecem algumas vezes poder cognescitivo-académico ao D.T.. Esta elevada

percentagem pode ter explicação nas muitas situações onde o professor D.T. apoia o

trabalho dos professores contratados que poderão ter menos experiência ou conhecimento
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da turma que leccionam e ocorrendo uma maior interacção entre o D.T. e o professor este

tem uma percepção mais fundamentada da acção do D.T. sobre os alunos.

A maioria dos professores de Quadro de Zona Pedagógica (66,7%) responde que

raramente os alunos reconhecem poder cognescitivo-académico ao D.T. Porém, esta

tendência não pode ser muito relevada se olharmos para os resultados em termos de

frequência uma vez que apenas dois inquiridos validaram essa resposta

Averiguando sobre a representação dos professores sobre o estilo de liderança do

D.T. encontramos os seguintes resultados apresentados no quadro nº 100.

Quadro nº 100-Estilo de liderança

5 8,3

54 90,0

1 1,7

60 100,0

Não chama os alunos a
participar na decisão

Apresenta várias propostas
que são discutidas

Deixa a decisão aos aluno
,não apresentando propostas

Total

Frequência %

Utilizou-se a seguinte chave de interpretação:
1-O D.T. tem um estilo autocrático evitando a responsabilização dos alunos.

2- OD.T. tem um estilo democrático estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e hábitos de

participação.

3- O D.T. tem um estilo permissivo/laissez-faire, isentando-se das suas funções de orientação

A maioria dos professores (90,0%) diz que a situação mais frequente é o Director de

Turma apresentar várias propostas que são discutidas, o que significa que o D.T. tem um

estilo democrático, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico e hábitos de

participação.

Actualmente, o D.T. tem no seu horário 45 minutos semanais de Formação Cívica

onde, entre muitos objectivos, deve fomentar hábitos de participação e práticas

democráticas, portanto, existe ocasião de fundamentar estas percepções.
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Relativamente ao facto de o D.T. ser considerado um líder transaccional, pelos

professores, os resultados obtidos estão registados no quadro nº 101.

Quadronº101-Líder transaccional

17 28,8

4 6,8

27 45,8

10 16,9

1 1,7

59 100,0

1 indica os objectivos a
atingir,responsabilizando
cada aluno

2 indica o que está errado mas
não dá pistas para a mudança

3 destaca o que fazem bem e
mostra o que devem mudar

4 salienta os erros e indica o
resultado negativo do futuro

5 fala vagamente não tendo
informações dos outros prof.

Total

Frequência %

Um número significativo de professores (45,8%) considera que na maior parte das

vezes o D.T. destaca o que os alunos fazem bem e mostra o que devem mudar.

Procedeu-se a uma recodificação com a seguinte chave de interpretação:

É um líder transaccional -1,3

Não é um líder transaccional - 2,4,5

Quadro nº 102-Líder transaccional

44 75,9

14 24,1

58 100,0

líder transaccional

não é líder transaccional

Total

Frequência %
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A grande maioria dos professores (75,9%) considera que o D.T. é um líder

transaccional ou seja têm a opinião de que o D.T. tem uma forma correcta de incentivar

estimular o trabalho dos alunos.

Quanto ao carácter transformacional do D.T. enquanto líder, os professores deram

as respostas apresentadas no quadro nº 107.

Quadronº 103-Líder transformaccional

23 39,0

36 61,0

59 100,0

1

60

estimula os alunos a
concentrarem-se nas notas
final de ano

estimula os alunos a trabalhar
para desenvolverem
competências

Total

Frequência %

Como observamos no quadro acima a maioria dos professores (61,0%) diz que

pensa que o D.T. estimula os alunos a trabalharem para desenvolverem competências.

Encontraram-se variações das respostas com o sexo dos respondentes.

Quadro nº 104

Líder transformacional * sexo

11 12 23

68,8% 27,9% 39,0%

5 31 36

31,3% 72,1% 61,0%

16 43 59

100,0% 100,0% 100,0%

estimula os alunos a
concentrarem-se nas
notas final de ano

estimula os aluno a
trabalhar para desenvolv.
competências

líder
transformaccional

Total

masculino feminino

sexo

Total
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A maioria dos professores do sexo masculino (68,8%) afirma que o D.T. estimula os

alunos a concentrarem-se nas notas de final de ano e os professores de sexo feminino têm

opinião oposta ao dizerem na sua grande maioria (72,1%) que o D.T. estimula o aluno a

trabalhar para desenvolver competências.

Estes resultados tão inequívocos mostram a diferente visão da forma como actua o

D.T., entre homens e mulheres, se os professores responderam, pensando naquilo que lhes

parece mais correcto, poderá reflectir as suas próprias ideias sobre o que deve ser feito.

Revelando entre homens e mulheres distintas formas de procedimentos os primeiros

centrando-se no resultado e as segundas no processo.

A percepção dos professores das competências de comunicação do D.T. é visível no

quadro nº 105.

Quadro nº 105-Competências comunicacionais

19 31,7

3 5,0

32 53,3

6 10,0

60 100,0

1 ouve o que aluno tem a
dizer

2 mais preocupado em ser
ouvido do que em ouvir

3 dá atenção ao aluno
ajudando-o aque fale
sinceramente

4 começa por ouvir mas
interrompe para dizer o que
pensa

Total

Frequência %

Como se pode observar no quadro acima a maioria dos professores (53,3%) diz

pensar que o D.T. dá atenção ao aluno ajudando-o a que fale sinceramente.

Recodificada a pergunta segundo a seguinte chave de interpretação:

Possui capacidades de escuta, comunica eficazmente -1 e 3

Não sabe ouvir, não favorece a comunicação -2 e 4
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Quadro nº106-Competências comunicacionais

51 85,0

9 15,0

60 100,0

Possui capacidades de
escuta,comunicando
efiscazmente

Não possui
capacidades de escuta

Total

Frequência %

Verifica-se, então, que a maioria esmagadora dos professores considera que o D.T.

comunica de forma eficaz.

Sobre o tipo de comunicação utilizada pelo D.T., quadro nº 111, 49,2% dos

professores considera que o D.T. utiliza um tom firme e é de notar que os que consideram

que o D.T. utiliza ameaça de punições ou um tom irritado é muito baixa totalizam (13,6%).

Quadro nº107 -Tipo de atitude DT face aos alunos

29 49,2

3 5,1

22 37,3

5 8,5

59 100,0

1 um tom firme

2 ameaças de punições

3 explicações
convincentes

4 um tom irritado

Total

Frequência %

Estes resultados apontam para uma percepção pela parte dos professores de uma actuação

do D. T. que consideram correcta.

Depois de feita uma recodificação segundo a chave de interpretação seguinte:

Os alunos têm uma percepção de segurança e eficácia do D.T.- 1 e 3

Os alunos têm uma percepção de que o D.T. na tentativa de reforço do seu papel, faz

frente aos alunos com comportamentos agressivos - 2 e 5
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Os alunos têm uma percepção de que se o D.T. responde é por mera obrigação não

havendo construção de uma relação interpessoal- 4 e 6

Obtiveram-se os seguintes resultados:

Quadro nº108-Tipo de atitude

51 86,4

8 13,6

59 100,0

1

60

aluno percepciona DT com
segurança e eficácia

aluno percepciona DT com
acortamentos agressivos

Total

não responde

Total

Frequência %

A maioria dos professores (86,4%) diz pensar que o aluno percepciona o

D.T. com atitudes de segurança e eficácia o que significa uma representação

bastante positiva da atitude do Director de Turma.

Quanto ao ambiente o ambiente comunicacional criado pelo Director de Turma o

quadro nº 109 mostra a distribuição das respostas.

Quadro nº 109-Ambiente criado pelo DT.

4 6,7

12 20,0

42 70,0

2 3,3

60 100,0

1 salientar as qualidades dos
alunos

2 salientar os erros

3 indicar como corrigir os
erros

4 traçar um panorama negro
do futuro

Total

Frequência %
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Verificamos que a grande maioria dos professores (70,0%) diz pensar que o D.T.

indica como corrigir os erros.

Foi feita uma recodificação de acordo com a seguinte chave de interpretação:

D.T. estimula sentimentos de competência criando um ambiente afirmativo-1,3

D.T. estimula sentimentos de incompetência criando um ambiente de baixas expectativas - 2,4

Quadro nº110 -Ambiente criado pelo D.T.

46 76,7

14 23,3

60 100,0

D.T.estimula sentimentos
de competência/ambiente
afirmativo

D.T. acentua sentimentos
de incompetência/ambiente
baixas expectativas

Total

Frequência %

A maioria dos professores (76,7%) afirma que o D.T. estimula sentimentos de

competência, conseguindo criar um ambiente afirmativo.

Podemos então concluir que os professores crêem que a maior parte das vezes o

D.T. consegue criar um ambiente estimulador de sentimentos de competência. Apresenta-se

seguidamente um quadro-síntese com os aspectos mais relevantes:
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Quadro nº 111- Síntese Global dos Resultados do Inquérito dirigido a Professores

Conceitos Dimensões Indicadores Chave de leitura

Utilidade das fichas sócio-
económicas 9 A maioria pensa que são úteis para um melhor

conhecimento do aluno

Funções do D.T. 10
Os professores atribuem grande importância às
funções do D.T com a excepção da função de
coordenação da avaliação

Interesses defendidos pelo
D.T. 11

A maioria dos profs. tem a percepção de que o
D.T. concilia os interesses dos professores e
alunos

Interacção do D.T./
professores da turma 12

Os profs. pensam, na sua maioria, que deve
existir interacção entre o D.T. e os outros
professores

Assuntos-alvo da acção do
D.T. 13

A maior percentagem dos professores diz que a
acção do D.T. se centra em problemas de
comportamento

Tipo de poder valorizado
pelo professor 17 A grande maioria dos professores valoriza o

poder relacional/ poder carismático

Represen
Tacões
Sociais

Representações
dos professores

sobre a actividade
do D.T.

Importância atribuída às
competências do D.T. 25 Todas as competências do cargo de D.T. são

consideradas importantes pelos professores

D.T. «adulto significativo» 14
A maioria dos professores pensa que existe uma
relação de confiança entre o D.T. e os aluno ,
sendo o D.T. um «adulto significativo»

Construção de uma
relação interpessoal 15

Os professores maioritariamente consideram que
há construção de uma relação interpessoal do
D.T. com o aluno.

Eficácia do D.T. 16

A maioria pensa que muitas vezes o D.T. é
considerado como quem deve resolver os
problemas disciplinares senão é considerado
ineficaz.

Socialização

Poder cogn./ac. na instr. 18
A maioria dos professores diz que só algumas
vezes o aluno reconhece ao D.T. poder
cognescitivo na instrução

19

A maioria dos professores pensa que o D.T .tem
um estilo democrático estimulando o
desenvolvimento do espírito crítico e hábitos de
participação.

20
A maioria dos professores considera o D.T. um
líder transaccional.

Liderança Estilos de liderança

21
A maioria dos professores considera o D.T. um
líder transformacional.

Competências
comunicacionais 22

Os professores consideram que o D.T. possui
capacidades de escuta comunicando de forma
eficaz

Tipo de atitude do D.T.
face aos alunos 23

Professores maioritariamente pensam que os
alunos têm uma percepção de segurança e
eficácia do D.T..

Interacção

Comunicação

Ambiente criado pelo D.T. 24
A maioria dos professores considera que o D.T.
estimula sentimentos de competência nos alunos
criando um ambiente afirmativo
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Além da estatística descritiva, foi utilizada na estatística inferencial (com a intenção

de encontrar conclusões mais pertinentes) a aplicação de testes não paramétricos: o teste de

Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. Estes testes podem ser aplicados com variáveis

com nível ordinal com pelo menos duas categorias, com o objectivo de detectar diferenças

entre populações correspondentes.

Assim, foram aplicados na questão que respeita saber a importância atribuída às

funções do Director de Turma e que obedecia às condições necessárias, trata-se de uma

variável de nível ordinal com várias categorias: utiliza-se, aqui, uma escala de tipo Likert

com valores de 1 menos importante a 5 mais importante. Existia uma outra questão onde

era possível utilizar este teste mas pelas estatísticas descritivas verifica-se que as respostas

se centravam todas na franja de nível superior (muito importante e importante) portanto já

se conhecia a distribuição das respostas por amostras.

Aplicou-se o teste de Mann-Whitney, que se utiliza para duas amostras

independentes, na questão sobre a importância atribuída às funções do D.T., em função do

sexo (feminino e masculino). Este teste possibilita verificar a igualdade de comportamentos

de dois grupos de casos.

Mas primeiramente, para sabermos se a distribuições das respostas têm igual

tendência e termos uma ideia sobre a aplicabilidade dos testes apresentamos as caixas de

bigodes que são úteis para comparar várias distribuições.

Gráfico nº 9- Caixa de Bigodes

Funções D.T* Sexo

7477 7477 7477 7477 7477N =

sexo

femininomasculino

6

5

4

3

2

1

0

1-ajuda oa alunos no

relacionamentocom o

2-ajuda os professor

es a compreenderem a

3-assegura a relação

entre a escola e os

4-coordena as activ.

p/ adequação à situa

5-coordena o process

ode avaliação dos al
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Cada função era sujeita a uma apreciação numa escala de 1 a 5, sendo 1 para «a

menos importante» e 5 «a mais importante».

Entre os respondentes do sexo masculino, constata-se que a espessura das caixas é

semelhante nas três primeiras funções, o que significa uma distribuição igual, traduzindo

qualificações entre 2 e 4 para cada uma destas funções ou seja não são consideradas nem «a

menos importante» nem «a mais importante», com excepção da função de coordenar as

actividades de adequação à situação da turma, que está mais deslocada para o limite

superior da caixa, valor 5 que revela ser considerada por alguns alunos a mais importante.

Verifica-se uma distribuição simétrica, pois a mediana está perto do meio da caixa,

com o valor 3, em todas as funções consideradas, com excepção de coordenar o processo de

avaliação dos alunos, em que a mediana tem o valor 4.

Entre os respondentes do sexo feminino, observa-se que a espessura das caixas é

semelhante, o que significa uma distribuição igual excepto na função de coordenar as

actividades de adequação à situação da turma (mais deslocada para o limite superior da

caixa, valor 5) e na função de coordenar o processo de avaliação dos alunos (mais

deslocada para o limite inferior 1 ou seja existem respondentes do sexo feminino que a

consideram a menos importante das funções.

Verifica-se uma distribuição simétrica, pois a mediana está perto do meio da caixa,

com o valor 3, em todas as funções consideradas.

As hipóteses do teste de Mann-Whitney. são:

H 0 : As duas populações são iguais em tendência central

H a : As duas populações não são iguais em tendência central

Em que H 0 testa a homogeneidade das duas populações.

Quadro nº112

Teste Mann-Whitney - Funções D.T.* sexoa

2758,500 2668,000 2823,000 2785,000 2547,500

,731 ,490 ,921 ,807 ,199

Mann-Whitney U

Asymp. Sig. (2-tailed)

ajuda os alunos
no

relacionamento
com os

professores.

ajuda os
professores a

compreenderem
as dificuldades

dos alunos

assegura a
relação entre a

escola e os
encarregados
de educação

coordena as
activ.p/

adequação à
situação da

turma

coordena o
processode
avaliação
dos alunos

a.
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Pode-se concluir que as duas distribuições, em cada função estudada, não diferem

em tendência central pois a significância é maior do que 0,05, em todos os casos, então

podemos afirmar que as duas populações, alunos do sexo feminino e masculino, são iguais

em tendência central.

Relativamente ao teste de Kruskal-Wallis, este teste aplica-se para testar a hipótese

de igualdade no que se refere à localização para duas ou mais de duas amostras. No nosso

caso foi aplicado na questão da importância atribuída às funções do D.T., com os diferentes

anos de escolaridade (três amostras, 7º, 8º e 9º anos).

Utilizámos a caixa de bigodes para ter uma visão geral das distribuições das

respostas relativamente a medidas descritivas.

Gráfico nº 10-Caixa de Bigodes

Funções D.T* ano de escolaridade

416347 416347 416347 416347 416347N =

ano de escolaridade

9ºano8ºano7ºano

6
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4

3

2

1

0

1-ajuda oa alunos no

relacionamentocom o

2-ajuda os professor

es a compreenderem a

3-assegura a relação

entre a escola e os

4-coordena as activ.

p/ adequação à situa

5-coordena o process

ode avaliação dos al

A caixa de bigodes mostra que no 7º ano as funções «ajuda os alunos no

relacionamento com os professores», «ajuda os professores a compreenderem as

dificuldades dos alunos» e «coordena o processo de avaliação dos alunos» têm uma

distribuição semelhante, pois as caixas têm a mesma espessura, e é simétrica, estando a
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mediana situada no valor 3, a função «assegura a relação entre a escola e os encarregados

de educação» tem uma distribuição diferente uma vez que a caixa é mais espessa e tem a

mediana situada no valor 2 que corresponde a uma menor importância atribuída, enquanto

que «coordena as actividades de adequação à situação da turma» tem uma espessura muito

maior o que significa uma distribuição das respostas mais alargada deslocada para o valor

máximo de 5, ou sseja é considerada por alguns alunos como a mais importante das funções

em causa.

O 8º ano, é o ano em que se verifica uma maior diversidade na distribuição das

respostas na atribuição de um grau de importância às várias funções apresentadas. Na

função «ajuda os alunos no relacionamento com os professores» a mediana tem o valor de

4; em «ajuda os professores a compreenderem as dificuldades dos alunos», «coordena o

processo de avaliação dos alunos», «assegura a relação entre a escola e os encarregados de

educação» a mediana é 3. Na função «coordena o processo de avaliação dos alunos» a

mediana é 2 o que significa que existem muitos alunos a valorizarem pouco esta função.

No 9º ano verifica-se para todas as funções uma distribuição semelhante e simétrica

em relação ao valor 3 de mediana.

Aplicado o teste de Kruskal-Wallis :

As hipóteses colocadas são:

HO : As distribuições dos 3 anos de escolaridade são iguais em tendência central

H a : Existe pelo menos um ano de escolaridade que difere em tendência central

Quadro nº 113

Teste estatístico Kruskal Wallis -funções do D.T.* ano de escolaridadea,b

1,119 4,115 ,328 ,897 5,053

2 2 2 2 2

,572 ,128 ,849 ,639 ,080

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

ajuda oa
alunos no

relacioname
ntocom os

professores.

ajuda os
professores a

compreenderem
as dificuldades

dos alunos

assegura a
relação entre a

escola e os
encarregados
de educação

coordena as
activ.p/

adequação à
situação da

turma

coordena o
processode
avaliação
dos alunos

Kruskal Wallis Testa.

Grouping Variable: ano de escolaridadeb.
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Como se constata pelo quadro anterior para cada função estudada a significância é

maior 0,05, pelo que não se rejeita HO: as distribuições dos três anos de escolaridade são

iguais em tendência central.

Os resultados da análise inferencial sobre esta questão revelam a uniformidade das

representações dos alunos dos dois sexos e dos diferentes anos, sobre as funções que cabem

ao Director de Turma.

De igual forma procedemos relativamente ao questionário dos professores.

Para a questão da importância atribuída às funções do Director de Turma em função

do sexo dos professores (duas amostras: feminino e masculino) o teste de Mann-Whitney e

em função da situação profissional (cinco amostras: P.Q.N.D. da escola, PQND doutra

escola, PQZP e Contratado)
Quadro nº 114

Teste de homogeneidade das variáveis-Funções D.T. *Sexo

4,590 ,037

1,996 ,164

,114 ,737

,225 ,637

,694 ,409

ajudar alunos na relaçao
prof/aluno

ajudaros professores a
compreenderas
dificuldades dos alunos

assegurar a relação entre a
escola e os encarregados
de educaçao

coordenar as actividades
,conteúdos e estratégias
adequadas à situação da
turma

coordenar a avaliação dos
alunos

Levene Sig.

Pela análise do quadro podemos constatar que para a maioria das funções analisadas

a significância obtida é maior do que 0,05, o que significa que estamos perante

distribuições com a mesma dispersão. Porém, há a realçar que relativamente à função

“ajudar alunos na relação professor/aluno” obtivemos um nível de significância igual a
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0,037 o que revela a existência de alguma dispersão na nossa distribuição relativamente à

variável sexo.

Com o objectivo de validar esta primeira impressão dada pelo teste de

homogeneidade de variâncias, estabeleceram-se as seguintes hipóteses de trabalho:

H0: As duas populações são iguais em tendência central

Ha: As duas populações não são iguais em tendência central

em que H0 testa a homogeneidade das duas populações em cada função analisada.

Pela análise do quadro nº 119 verificamos que, de facto, para qualquer uma das

funções em análise as duas populações apresentam igual distribuição quanto à tendência

central, pois sig. › 0.05. Isto significa que, entre indivíduos do sexo masculino e feminino

não existem diferenças relativamente à avaliação que fazem das funções do DT.

Quadro nº 115

Teste estatístico Mann-Whitney -Funções D.T.* Sexoa

266,500 211,000 270,500 282,000 233,000

,467 ,069 ,513 ,568 ,141

Mann-Whitney U

Asymp. Sig. (2-tailed)

ajudar alunos
na relaçao
prof/aluno

ajudar os
professores a
compreender

as dificuldades
dos alunos

assegurar a
relação entre a

escola e os
encarregados
de educaçao

coordenar as
actividades

,conteúdos e
estratégias

adequadas à
situação da

turma

Coordenar a
avaliação

dos alunos

Grouping Variable: sexoa.

Quadro nº 116

Teste de homogeneidade de variancias- Funções
D.T.* situação profissional

,442 ,724

1,670 ,185

,689 ,563

,195 ,900

8,656 ,000

ajudar alunos na relaçao
prof/aluno

ajudar os professores a
compreenderas
dificuldades dos alunos

assegurar a relação entre a
escola e os encarregados
de educaçao

coordenar as actividades
,conteúdos e estratégias
adequadas à situação da
turma

coordenar a avaliação dos
alunos

Levene Sig.
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Como se constata no quadro nº 116, para todas as funções a significância é maior do

que 0,05; então conclui-se que as distribuições das respostas em todos os grupos de

situação profissional consideradas têm igual dispersão, com excepção de «coordenar a

avaliação dos alunos» em que existe variação da distribuição das respostas.

Com o teste de Kruskal Wallis, para mais de duas amostras independentes as

hipóteses colocadas são:

HO : As distribuições das quatro situações profissionais consideradas são iguais em tendência

central

H a : Existe pelo menos uma situação profissional que difere em tendência central

Quadro nº 117

Teste Kruskal Wallis- Funções D.T * situação profisisonala,b

,709 ,899 ,656 ,094Asymp. Sig.

ajudar alunos
na relaçao
prof/aluno

ajudaros
professores a

compreenderas
dificuldades dos

alunos

coordenar as
actividades
,conteúdos e
estratégias

adequadas à
situação da

turma

Coordenar a
avaliação
dos alunos

Kruskal Wallis Testa.

Grouping Variable: situação em que se encontra colocadob.

Como se constata pelo quadro anterior para cada função estudada a significância. é

maior que 0,05, pelo que se não rejeita HO : as distribuições das quatro situações

profissionais são iguais em tendência central ou seja em todas as situações profissionais dos

professores inquiridos as suas apreciações de importância das funções é semelhante.
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2 SÍNTESE COMPARATIVA DAS REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS E PROFESSORES

Um dos objectivos deste trabalho era comparar as representações dos alunos com as

dos professores sobre as funções e desempenho do Director de Turma.

Os quadros seguintes ilustram de uma forma esquemática essa comparação tendo

como base as representações do número mais expressivo de respondentes.
Quadro nº 118 - Representações sobre as funções do D.T.

RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÕÕEESS SSOOBBRREE AASS

FFUUNNÇÇÕÕEESS DDOO DD..TT..
PROFESSORES ALUNOS

Ajuda os alunos no relacionamento
com os professores

Mais importante Mais importante

Ajuda os professores a
compreenderem as dificuldades
dos alunos

Menos importante Mais importante

Assegura a relação entre a escola
e os encarregados de educação

Mais importante Menos importante

Coordena as actividades,
contribuindo para uma melhor
adequação dos conteúdos e
estratégias à situação da turma

Mais importante Mais importante

Coordena o processo de avaliação
dos alunos

Menos importante Mais importante

Constata-se uma convergência de representações entre alunos e professores com excepção

da função «Assegura a relação entre a escola e os encarregados de educação» que os

professores consideram mais importante e os alunos menos importante, bem como a função

«Coordena o processo de avaliação dos alunos» que os professores consideram menos

importante e os alunos mais importante .

Quadro nº 119 -Importância atribuída às competências do Director de Turma

estabelecidas através do decreto regulamentar nº 10/99

CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA PROFESSORES ALUNOS
Manter os E.E. informados sobre o aproveitamento dos
alunos

muito importante muito importante

Fornecer aos professores informações sobre os alunos. importante Importante

Coordenar os conteúdos e estratégias
à situação da turma.

importante Importante

Procurar que os pais participem nas actividades escolares importante pouco importante

Coordenar o processo de avaliação importante Importante

Registar todas as informações importante Importante
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Informar os pais sobre a assiduidade dos alunos importante Importante

Orientar os alunos em assuntos
escolares.

muito importante muito importante

Resolver problemas disciplinares. muito importante muito importante

Estimular o envolvimento dos pais no
processo educativo. muito importante Importante

Acompanhar as avaliações dos alunos ao longo do ano. importante muito importante

Apresentar um relatório anual do
trabalho desenvolvido

importante Importante

Na atribuição de um grau de importância às competências, previstas por lei, do

cargo de Director de Turma, as representações de professores e alunos estão em

consonância.

Quadro nº 120 - Representações da maioria dos alunos e professores

REPRESENTAÇÕES
DA MAIORIA

ALUNOS PROFESSORES

Informações sócio-económicas Permitem uma melhor compreensão
da sua pessoa

Fundamentais para
enquadrar o aluno num
determinado perfil

Interesses defendidos Concilia interesses de alunos e prof. Concilia interesses de
alunos e prof.

Interacção D.T./ prof. da turma Existe interacção D.T./Prof. Existe interacção D.T./Prof.

Assuntos- alvo Resultados escolares Comportamento dos alunos

D.T. enquanto agente socializador D.T. «adulto significativo» para o
aluno

D.T. «adulto significativo»
para o aluno

Construção relação interpessoal Algumas vezes Muitas vezes

Tipo de poder valorizado Valorização do poder relacional-
carismático

Valorização do poder
relacional-carismático

Reconhecimento poder cognescitivo-
académico Muitas vezes Algumas vezes

Estilo de liderança do D.T. Estilo democrático Estilo democrático

Líder transaccional Consideram o D.T. um Líder
transaccional

Consideram o D.T. um
Líder transaccional

Líder transformacional Não consideram o D.T. um líder
transformacional

Não consideram o D.T. um
líder transformacional

Competências de comunicação Possui capacidades de escuta Possui capacidades de
escuta

Tipo de comunicação D.T.
Tem percepção de segurança e
eficácia.

Possui capacidades de
escuta

Ambiente comunicacional Ambiente afirmativo Ambiente afirmativo
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Os resultados apresentados nos quadros acima apontam para uma convergência nas

representações de professores e alunos.

Existe um cumprimento das funções para além das estipuladas pela legislação, e

percebe-se na grande maioria das situações, a qualidade e entrega no desempenho dos

professores que exercem este cargo e que as suas acções são motivadas por «preocupações

de cuidado com os outros e de ligação a eles» a chamada ética do cuidado e a ética da

responsabilidade de que falava Hargreaves (1998, p. 195) e que apesar das muitas

condições adversas continua a verificar-se na maioria dos professores.

A visualização conseguida com estes quadros permite uma melhor comparação dos

resultados dos dois inquéritos e consequentes conclusões a que vamos procurar chegar de

forma mais fundamentada.

Com a análise inferencial realizada através dos testes da Mann-Whitney e Kruskall

–Wallis, conclui-se a existência de uniformidade nas representações dos alunos dos dois

sexos e dos diferentes anos, sobre as funções que cabem ao Director de Turma.

Entre os professores do sexo masculino e feminino não existem diferenças

relativamente à avaliação que fazem das funções do D.T. Todas as situações profissionais

dos professores inquiridos têm apreciações de importância semelhante sobre as funções do

D.T.
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