
33

CAPÍTULO II

1 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

O exercício do cargo de Director de Turma vai traduzir as representações dos

alunos e professores, mas também as que o próprio Director de Turma possui, uma vez

que as representações são estímulo e resposta, modeladoras das interacções

aluno/Director de Turma e Director de Turma/professores e, consequentemente,

formatadoras do seu desempenho e sucesso.

A noção de representação social é introduzida na Psicosociologia por Moscovici

(1961), quando estuda como é construída a realidade pelo homem sendo, como se pode

ler em Hewstone (1989, p. 253), uma “tentativa de compreender como o saber é

representado na sociedade e é partilhado pelos seus membros sob a forma de teorias de

senso comum, em relação com os diferentes aspectos da vida e da sociedade. (...) um

conjunto de conceitos, de enunciados e de explicações que provêm da vida quotidiana”.

Santiago (1986, p. 80) afirma que “as representações são individuais, traduzindo

posições, interesses e expectativas do indivíduo e só posteriormente através da

interacção social, elas adquirem um carácter social, pela reconstrução, confirmação e

partilha de significados”. Assim, uma representação é algo de pessoal, factor e produto

da acção e comunicação do indivíduo, pois, como escreve Doise (1992, p.14), as

representações sociais, comuns e comunicáveis, constituem uma parte significativa do

universo de cada sujeito.

Apesar de não ser fácil definir o conceito de representação social, as

representações sociais são uma realidade, com implicações afectivas e sociais. Segundo

Mucchielli (1994, p.94) elas constituem: “système d’interprétation régissant notre
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relation au monde et aux autres, orientant et organisant les conduites et les

communications sociales”.

As representações sociais são, a um tempo, uma interpretação da realidade, uma

elaboração de conceitos e explicações partilhadas por um grupo, que traduz assim a sua

identidade, orientando tomadas de posição e atitudes, mas elas são também construção

da realidade sobre a qual se elabora a representação.

Vala (1993, p. 254) para evidenciar a dimensão construtora da representação cita

uma definição de Ibánez segundo a qual “as representações sociais contribuem para

constituir o objecto do qual são uma representação”.

As representações sociais são, então, uma construção e conhecimento partilhado

por um grupo social.

1.1 Construção do conceito

A construção da representação social, tem como objecto alguma coisa ou alguém,

estabelecendo-se uma simbolização e interpretação a que correspondem significados que

“resultam de uma actividade que faz da representação, uma construção e uma expressão

do sujeito” (Jodelet, 1989, p. 342).

As representações sociais de um grupo baseiam-se na sua mentalidade e estão

portanto ligadas ao seu sistema de valores e à sua visão do mundo. Formam-se através de

um conjunto de comunicações que se podem ter com os membros dos grupos em questão

(Mucchielli, 1994, p. 94).

Considera-se a representação, uma representação social, na medida em que é

comum a um conjunto de indivíduos e é “colectivamente produzida: as representações

sociais são um produto das interacções e dos fenómenos de comunicação no interior do

grupo social, reflectindo a situação desse grupo, os seus projectos, problemas e

estratégias” (Vala, 1993, p. 357).

Sendo, então, as representações sociais uma partilha comum de um grupo social,

elas possuem um carácter instrumental pois orientam comportamentos, formas de

comunicação e acção. Vala (1993, p. 358), caracteriza este aspecto como de

“funcionalidade” das representações sociais e associa a esta ideia a de Jodelet que as vê
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como “um saber prático” ou “organizadores das relações simbólicas entre actores

sociais” na perspectiva de Doise.

Mucchielli (1994, p. 96) considera que a existência de um “pensamento social” é

indispensável para o funcionamento dos grupos e de toda a sociedade. Um grupo ou

comunidade cultural não existe senão porque os seus membros partilham uma

mentalidade: crenças, valores, normas e atitudes face a certos objectos do mundo e

principalmente porque os seus membros interpretam o mundo e diferentes situações da

mesma forma.

1.2 As funções das representações sociais

A formação de condutas e a orientação das comunicações sociais são uma função

das representações que um indivíduo possui, como sublinha Moscovici (1961). Podem

distinguir-se várias funções nas representações sociais:

Organização significante do real

Esta função das representações está presente noutros conceitos como o de atitude e

categorização. Relativamente às representações sociais, as atitudes são uma das suas

dimensões, pois as representações produzem avaliações sobre o meio. No que respeita à

categorização, ela é, por um lado, um processo na constituição da representação, mas é

também a representação que funciona como referência na construção de um quadro de

categorias (Vala, 1993, p. 364).

Comunicação

Para que a comunicação se efectue é necessário um sistema de categorização,

interpretação comuns e uma linguagem partilhada (Vala, 1993, p. 365). As

representações sociais são a base da comunicação. Mas, como observa Vala (1993, p.

365), a comunicação não é apenas “actos de partilha de consensos, são muitas vezes

actos de debate, de discussão e argumentação no interior de grupos ou entre grupos. (....)

Comunicar, argumentando, é activar e discutir representações”.

Comportamentos

Os comportamentos representacionais, (distintos dos comportamentos situacionais,

onde os factores relativos à própria situação são determinantes) segundo Nuttin,
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pressupõem que o indivíduo se determina por uma acção que tem como a mais desejável,

na relação com um objecto/situação, ao qual atribui um dado significado, logo, a acção

empreendida tem um sentido, uma razão. Por isso, os comportamentos são modelados

pela orientação das representações sociais, que são elementos do quadro onde ocorre o

comportamento. Este quadro estrutura a ligação entre o objecto e a sua envolvente (Vala,

1993, p. 366).

Diferenciação social

Como já foi referido na formação das representações sociais, o carácter particular

da situação de um grupo social vai reflectir-se nas suas representações. Mas o inverso

também se verifica, ou seja, a particularidade das representações tem como consequência

a diferenciação entre grupos sociais, uma vez que, “...previamente à interacção, cada

grupo dispõe já de um sistema de representações que lhe permite antecipar os

comportamentos do outro e programar a sua própria estratégia de acção” (Vala, 1993, p.

366).

Jodelet (1989, p. 53) a propósito das funções das representações sociais, ressalta o

seu carácter prático, orientado para acção e gestão da relação com o mundo, citando

Piaget, “elle reste un mode de conaissance ‘socio-pratique’, au service des besoins,

désirs, intérêts de groupe”, um conhecimento sócio-prático ao serviço das necessidades

desejos e interesses do grupo.

Em suma, a função primordial das representações sociais, é permitir a um

indivíduo a sua integração na sociedade permitindo-lhe uma relação de pertença, isto é, o

saber das representações sociais serve essencialmente “à l´ajustement pratique du sujet à

son environnement” (Doise, cit por Mucchielli, 1994, p. 94), o que significa que as

representações são a adaptação prática do sujeito ao seu ambiente.

2 AS REPRESENTAÇÕES NO CAMPO EDUCATIVO

As representações sociais explicam as relações entre a pertença a um dado grupo

social e as atitudes e comportamentos face à escola, a maneira como um professor

concebe o seu papel, etc.. Mas, fornece explicações sobre a comunicação pedagógica no

seio da classe e a construção de saberes “...le champ educatif apparaît comme un champ
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privilégié pour voir comment se construisent, évoluent et se transforment des

représentations sociales au sein de groupes sociaux, et nous éclairer sur le rôle de ces

constructions dans les rapports de ces groupes à l´object de leur representation”

(Gilly,1989, p.364). Com efeito, a escola é um universo onde interagem uma

multiplicidade de pessoas, provenientes dos mais diversos estratos sócio-culturais, com

saberes, hábitos e valores, uma cultura tão diferente, possuidores de estatutos formais

diversificados, logo, é um campo fecundo para observação e estudo das representações

sobre mundo e, sobretudo sobre a escola.

As representações constituem, um referencial - cognitivo, afectivo e social - que

funciona como um vector nas posições que o aluno assume, “nos diferentes aspectos da

vida escolar: funções e papéis do professor na sala de aula, relações entre alunos,

estímulos pedagógicos oferecidos pela escola, vivência do espaço físico e do espaço /

tempo, objectivos e finalidades da escola e problemas de aprendizagem” (Santiago,

1986, p. 94).

As representações sociais da escola são um processo interactivo, entre todos os

elementos da comunidade escolar, na construção de uma determinada realidade escolar.

A representação da escola de um aluno reflecte os diferentes contextos do aluno,

tradução do “contexto sócio-económico, do contexto escolar, do trajecto escolar do

aluno, do estatuto escolar e processos de atribuição de causalidade das dificuldades

escolares, da capacidade de emitir juízos sociais e da técnica utilizada na indução das

representações” (Santiago, 1986, p. 91).

2.1 Representações da escola pelo aluno

Sobre o contexto sócio-familiar, Santiago (1986, p. 91) refere que este é

determinante na formação das representações dos alunos em relação ao professor e às

situações escolares, principalmente no ensino pré-primário e 1º ciclo. A nível de 2º, 3º

ciclos e secundário já se revelam discrepâncias entre as representações dos alunos e das

famílias.

O peso das representações familiares que o aluno carrega consigo vai decrescendo

à medida que ele avança na escolaridade (Santiago, 1986).
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O mesmo autor refere os estudos de Mollo-Bouvier que concluem, que no caso

dos alunos de categorias sociais favorecidas, as representações seriam eficazes para o

sucesso escolar porque seriam coincidentes com as representações da família sobre as

perspectivas de futuro; os alunos de categorias sociais desfavorecidas, pelo contrário,

teriam representações na base “do que é mais imediato” sem relação com representações

de um projecto de futuro.

Relativamente ao contexto escolar, a escola é um referencial na formação das

representações do aluno. O aluno selecciona das diferentes situações escolares elementos

para a construção das suas próprias representações. Como diz Santiago (1986, p. 92) “a

selecção dos elementos não se dá (...), na ausência de processos de influência na relação

professor /aluno”.

2.2 Factores de construção das representações do professor sobre o aluno e do

aluno sobre o professor

O tipo de discurso e acção do professor, é o veículo que permite ao aluno

“encontrar” a escola e o professor, “selecciona referentes para a sua organização no

conjunto de normas e modelos educativos, (...), que têm por fonte várias dimensões da

vida social” (Santiago, 1986, p. 35).

Sendo a perspectiva deste trabalho a do sentido de compreender as representações

dos alunos e professores do Conselho de Turma sobre o professor Director de Turma, e

com base no que já foi estudado anteriormente, compreende-se que as representações

que o professor Director de Turma possui, orientam as interacções que estabelece com os

outros.

Daí que, antes de mais, para se compreenderem as representações do aluno sobre o

papel do Director de Turma, será necessário compreender como se formam as

representações do próprio Director de Turma sobre cada aluno.

Gilly (1989, p. 181), diz a este respeito que autores como Elbers, Grossen e

Schubauer–Leoni, estudam como as representações que as crianças possuem em

situações de comunicação com o adulto, ou seja do seu papel e das expectativas que têm

sobre elas, determinam a forma como elas concebem o seu próprio papel e o seu
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comportamento, ou como salienta Santiago (1986, p. 92) as representações dos alunos

são reflexo dos “estatutos e papéis postos em jogo na relação educativa”.

Gilly (1989, p. 376) estabelece alguns protótipos de apreensão do aluno por parte

do professor, cada aluno como indivíduo é percebido pelo professor segundo um sistema

geral de apreensão. Este sistema geral de apreensão tem como base de sustentação duas

dimensões principais: objectivos e modalidades de funcionamento.

As análises factoriais revelam um primeiro factor ligado ao factor instrução - ele

traduz um forte sincretismo dos julgamentos governados por valores de atitude face ao

trabalho (mobilização, participação, motivação...) e por valores cognitivos, os aspectos

convergentes do pensamento (qualidades de assimilação) e aspectos divergentes

(qualidades criativas). Se o aluno é percebido segundo uma óptica favorável sobre estes

aspectos então é percebido favoravelmente num outro conjunto de características.

Um segundo factor pode ser interpretado com relação à função de gestão da turma,

acentuando a conformidade às regras da vida escolar, permitindo ao grupo um

funcionamento favorável.

Há também uma relação entre as representações da escola que o professor tem e o

sistema de apreensão do aluno da parte do professor. Na construção de cada retrato que o

professor faz do aluno, manifestam-se as representações sociais do professor, que se

observam também na selecção das tarefas escolares.

Gilly (1989, p. 378) refere quatro protótipos de alunos: “dois para bons alunos,

considerados pelos professores como aptos para prosseguir estudos (o aluno activo,

sociável e inteligente; o aluno aplicado e disciplinado); dois para os maus alunos,

considerados inaptos para prosseguirem estudos (o aluno passivo, voltado para si mesmo

e pouco dotado; o aluno pouco trabalhador, pouco empenhado e indisciplinado).

Sobre as representações dos alunos relativamente aos professores, Gilly (1990,

p.483) menciona três dimensões mais notórias nas idades de liceu: a empatia nas

relações com o aluno, a organização do professor e a qualidade das explicações; mas

é comum a todas as idades a dimensão organização ser a mais citada e a dimensão

empatia a considerada mais importante. Gilly sublinha a importância que os alunos

atribuem às relações socio-afectivas estando associadas à dimensão empatia “o calor,

bondade, disponibilidade e cuidado manifestado no exercício do seu papel”. Esta
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dimensão presente na construção das representações dos alunos está, obviamente

relacionada com as experiências vivenciadas pelos alunos

3 A RELAÇÃO ENTRE (IN)SUCESSO E REPRESENTAÇÕES DA ESCOLA

A construção das representações da escola pelo aluno é modelada pelas

experiências de sucesso / insucesso no seu trajecto escolar. Como explicita Santiago

(1986, p. 93) é consensual entre diferentes autores que o estatuto escolar atribuído a um

aluno determina a “qualidade das representações expressas”, citando Bloom, que salienta

os efeitos negativos do insucesso nas características das atitudes do aluno.

As representações dos alunos são uma forma de adaptação à vida escolar,

traduzindo a forma como são vistos pelos professores, particularmente o caso de alunos

com problemas escolares Santiago (1996, p. 37).

Ventura de Pinho e as suas investigações são citadas por Santiago (1986, p. 37)

para demonstrar o efeito que pode ter o que é designado por “representação antecipadora

do professor pelo aluno”. Estas experiências provam que as representações construídas

por indução têm influência na motivação dos alunos e que surgem diferenças em função

do sexo e do estatuto escolar.

Para muitos autores, existe uma relação entre a origem social do aluno e as

representações que o professor tem sobre o seu destino escolar (Gilly, 1990, p. 378). Este

autor salienta que apesar das diferenças sociais terem de facto efeitos sobre a forma

como é feita a apreensão do aluno pelo professor, mas que essas diferenças não poderão

ser só desvantajosas para os alunos de meios desfavorecidos, o seu tratamento pelo

professor, depende de uma série de condições e deve ser considerado não de uma forma

linear.

Aplicando à relação aluno - Director de Turma a visão de Moscovici sobre a

construção das representações, em que estas são agente de construção do próprio

estímulo e da resposta deste, pode-se concluir que as representações do Director de

Turma sobre o aluno, também vão ser agente de construção das representações que o

aluno tem sobre o Director de Turma. Uma das condições na formação das

representações relaciona-se com a informação.
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No âmbito das representações do aluno sobre a escola, estas não são um mero

conjunto de conhecimentos traduzidos nas respostas dos alunos, como diz Santiago

(1986, p. 90) as atitudes e comportamentos sociais que são vinculadas àquele espaço vão

marcar o discurso e comportamento do aluno. A informação, contida nas representações

do aluno, manifesta-se das mais diferentes formas, algumas delas simbólicas, e é um

conjunto de elementos que têm origem social, pessoal e a própria instituição. Santiago

(ibidem) nomeia “o trajecto escolar, discurso de professores e pais, discurso dos mass-

média, relação com os outros alunos, saberes transmitidos na escola, vivência da

organização do espaço/tempo na escola, etc.” como fontes de origem para as

representações dos alunos.

As representações, como já foi referido, têm uma função no processo de formação

de condutas e explicação de comportamentos e Santiago (1996, p.85) afirma que a

dimensão mais importante nas representações liga-se aos aspectos afectivos e

emocionais do sujeito, traduzindo-se na atitude do aluno. A atitude revela “tomadas de

posição, qualificações e designações a propósito da escola em geral, de si como aluno

em interacção com os outros, alunos e professores e das diferentes situações vividas no

processo de ensino-aprendizagem”, conhecimento das representações que permita a

compreensão do comportamento: relações estabelecidas ou a reacção ao desempenho de

determinadas funções e papéis do professor. A capacidade de emitir juízos sociais, que

obriga a uma descentração do “objecto social” de representação e de análise da realidade

está presente na criança, segundo Santiago (1996, p. 93) por volta dos 11-13 anos. O

objecto de estudo, neste trabalho, são alunos do 3º ciclo com idades compreendidas num

intervalo, próximo da idade citada.

Segundo Alves Pinto (1995, p. 134) é no sistema de interacção social que é a

escola, que os diferentes actores “vão viver um processo de construção da sua identidade

pessoal (...) é compreensível, que os alunos sejam particularmente sensíveis à

conciliação da percepção que têm deles mesmos (a imagem própria de si) e as imagens

que lhes chegam dos que os rodeiam (imagens sociais de si)”. Assim, a formação das

representações situa-se num quadro processual de interacções. Como múltiplas

interacções continuamente se estabelecem no processo educativo, a interacção é um

conceito que merece um estudo mais aprofundado.
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CAPÍTULO III

1 INTERACÇÃO SOCIAL

É pertinente o estudo do conceito de interacção social, no âmbito deste projecto de

investigação, uma vez que é fundamental a compreensão das interacções aluno/ Director

de Turma/professores, que se inserem na instituição escola, como modelos de

comunicação, de valores e finalidades da escola e do cargo, estando em causa o papel

específico do Director de Turma.

A interacção é uma problemática central na Psicologia Social. O termo sugere a

ideia de uma acção recíproca, onde ocorre uma acção conjunta.

Marc e Picard (1989, p. 10-12) consideram que esta ideia é encontrada nas

relações humanas na definição de Maisonneuve, que estabelece que a interacção tem

lugar desde que uma unidade de acção é produzida por um sujeito, que age como

estímulo de uma unidade de resposta de um outro sujeito e vice-versa. A expressão

“vice-versa” remete para a noção de feedback, designando um processo circular

composto por anéis de retroacção.

Interacção significa influência recíproca, no sentido em que o comportamento de

cada indivíduo se torna estímulo para o outro.

O sujeito percebido, ao sentir-se percebido, pode modificar a sua aparência, as

suas atitudes, palavras e condutas. Marc e Picard (1989, p.13) referem que “les indices

qui servent de base aux jugements du percevant, ce qui transforme la perception du

percevant; on est donc en présence d’une interaction sociale”.

Estes autores salientam também, a necessidade de se juntar à definição de

feedback, a de co-presença ou de “face a face”. Consideram que este critério permite
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distinguir a noção de interacção de outras próximas como a de relação ou ligação que

não implicam a co-presença, podem manter-se mesmo à distância.

Segundo Delemont (1987, p. 38) “a maior parte da interacção humana é simbólica,

o que significa que envolve uma interpretação. A ideia consiste em que, quando duas

pessoas entram em interacção, cada uma delas está constantemente a interpretar os seus

actos e os da outra e reagindo, voltando a interpretar, voltando a reagir”, é a mesma ideia

de “feedback” encontrada em Marc e Picard.

O termo social é concebido, ainda segundo Marc e Picard (1989, p. 13) como uma

característica dos indivíduos socialmente diferenciados nas suas formas de resposta e

conduta.

As interacções estabelecidas pelo DT no espaço escolar, compreendem toda a

relação que se inscreve numa “instituição que traz com ela modelos de comunicação,

sistemas de papéis, de valores e de finalidades” (Marc e Picard, 1989, p. 17).

1.1 A escola: espaço de interacção

A escola é um complexo sistema de relações entre pessoas com iguais e/ou

diversos estatutos formais (Alves Pinto, 1995, p. 149). Além disso, a escola tem uma

característica distinta de todas as outras organizações: constrói-se e objectiva-se na

relação comunicação porque a sua finalidade última é a educação do aluno.

Ora, educar é conduzir ao desenvolvimento da inteligência e do corpo; da emoção

e da autonomia; do civismo e da capacidade de relação e comunicação do aluno com os

outros e o Mundo. Educar pressupõe agir com, comunicar, relacionar-se e, por isso, “o

professor é, sobretudo, um profissional da relação. Ser professor, é ser capaz de

interacção com os outros. E nenhum professor o será, fora dessa interacção”(Teixeira,

1995, p. 161).

É esta a interacção, com que se prende este trabalho, no ponto particular, da

interacção do professor Director de Turma com os seus alunos mas também a interacção

entre os seus pares. A escola é, pois, o palco privilegiado de interacção professor /aluno.

A organização escolar apresenta muitos pontos comuns com outro tipo de instituições,
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mas é a única instituição criada com o fim específico de promover a relação educativa e

a escola, mais do que qualquer outra instituição, influencia as relações interpessoais.

O contexto sócio-organizacional marca, segundo Marc e Picard (1989, p. 100), as

relações sociais a três níveis:

§ o da comunicação (forma, conteúdo e seus canais)

§ o dos interactuantes (papéis e estatutos)

§ as estratégias e relações de poder que suportam as interacções.

No texto da L.B.S.E., são claros os objectivos atribuídos à escola de instruir,

educar e intervir no meio. No sentido de objectivar estes propósitos, a escola atribui a

alguns professores além da regência de certas disciplinas, funções específicas de apoio

sócio-afectivo ao aluno, e de ligação com a família. Este é o papel do Director de Turma

que mais do que na acção burocrática se deve concretizar na relação educativa em

comportamentos interactivos e interdependentes.

Gilly (1990, p. 488) refere os estudos de Postic (1979) sobre a relação educativa,

suportada por comportamentos interactivos e interdependentes. Refere ainda que o

estudo das interacções estabelecidas na escola, podem ser visionadas segundo

“interacções professor /aluno; interacções professor/alunos e interacções interpares”.

Convirá também sublinhar que na interacção se cada um se (re) constrói o outro também.

Cada um vai-se construindo a si próprio em função das indicações que vai colhendo nas

reacções do outro (Horton, 1981, p.8).

1.1.1 Estatutos e papéis

Na posição de professor, distinguem-se diferentes papéis e um deles é o de

Director de Turma, a figura alvo deste trabalho.

A organização define as posições dos seus elementos, uns em relação aos outros

em termos de estatuto, indicando o lugar de cada indivíduo na estrutura.

O papel é “um conjunto organizado de condutas”, (Marc e Picard. 1989, p. 104)

mas o exercício do papel não é um acto isolado, só é possível em relação com alguém,

sendo, simultaneamente, uma resposta à atitude dos outros e um estímulo que procura

influenciá-la (Mead, cit. por Marc e Picard, 1989, p. 104). O papel define a participação

dum actor num processo de interacção constituindo o conjunto de atitudes e
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comportamentos esperados pelos outros, mas é também resposta a essas expectativas.

Por exemplo, o aluno que adopta atitudes de debate, de procura de informação sobre os

temas objecto das aulas procura corresponder às expectativas do docente que usa

pedagogias activas e metodologias de aprendizagem, auto-construída e não metodologia

de ensino /exposição.

As expectativas dos papéis têm a sua origem, simultaneamente, no actor, nos seus

parceiros e nos constrangimentos da organização.

A interacção de papéis tem como consequência um ajustamento mútuo e que pode

ser na prática fonte de conflitos, como acontece por exemplo quando o docente se

assume sobretudo como informador e o aluno se comporta como pacífico receptor

(função de ajustamento) ou ostensivamente se comporta como provocador de discussão,

intervindo, interrompendo a exposição do professor com apartes, comentários,

questionamentos (função de desasjustamento).

Na relação pedagógica os papéis prescritos pelos professores e os papéis

percebidos pelos alunos tanto podem ser convergentes como divergentes. Quando os

alunos entre si divergem, o grupo de alunos pode divergir entre si sobre a percepção do

papel do docente e do seu próprio papel ou se esperam assumir outros papéis que não os

que lhes foram propostos, como muito claramente evidencia (Postic, 1995, p. 141).

Nas análises estratégicas opõem-se duas concepções, como podemos ver

esplanado em Marc e Picard (1989, p. 108). Uma salienta a importância das regras

organizacionais e a outra as margens de liberdade que os actores dispõem no interior da

organização. Esta segunda concepção foi desenvolvida por Crozier, salientando a

margem de liberdade e a racionalidade que o actor pode utilizar na sua acção.

Crozier (1977, p.45) afirma: “c´est–à–dire une liberté, ou en termes plus concrets,

un agent autonome qui est capable de calcul et de manipulation et qui s´adapte et invente

en fonction des circonstances et des mouvements de ses partenaires.” Esta concepção, é

particularmente útil na análise do trabalho do Director de Turma, tendo em conta todas

as contingências a que está sujeito.

Goffman (1959, p. 294-295) apresenta a ideia de um indivíduo enquanto actor,

com a capacidade de aprender e utilizar essa capacidade para se preparar para um papel;
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tem a capacidade e atributos que não são apenas o efeito de uma descrição de

desempenhos mas que resultam de uma interacção com circunstâncias contingentes.

1.1.2 Interacção e Influência

Marc e Picard (1989, p. 13) consideram que a definição de interacção está próxima

do conceito de influência, e os dois conceitos podem aparecer como sinónimos (na

medida em que para que haja interacção é necessário que um indivíduo actue sobre outro

e a influência, num contexto de relação interpessoal passa por um processo idêntico) mas

para estes autores, existe uma diferença: pode-se falar de influência entre dois sujeitos

quando o comportamento de um ou as suas cognições são modificadas pela presença ou

acção de um outro mas não há interacção pelo simples facto de alguém ter a percepção

de outro, a interacção social ocorre na medida em que a percepção de um sujeito é

modificada pela expectativa de uma reciprocidade.

“Os processos de influência são relativos à mudança de opinião, de atitudes e de

condutas que resulta, para um indivíduo (ou um grupo), do facto de ser induzidas pelas

de outro”, referem Marc e Picard (1989, p.198). Esta perspectiva é assaz pertinente no

entendimento da relação D.T. /aluno, bem como, na relação D.T. /outros professores.

O processo de influência, é analisado por Marc e Picard (s/d, p. 205-207) e

enquadra-se na relação interactiva, na medida em que as características do receptor (o

aluno) (traços como falta de auto-confiança, submissão, estado de espírito em que se

encontra o indivíduo) ou o efeito de prestígio do emissor (o Director de Turma) que o

torna uma fonte credível e de confiança e a afectividade estabelecida, têm um papel

importante

Mas, neste processo de influência, os indivíduos não reagem apenas a uma

realidade objectiva, mas às representações que geram no próprio processo interactivo,

como já referido. Um sujeito “tende a tratar os outros presentes segundo a impressão

que, no momento actual, eles veiculam em relação ao passado e ao futuro. É aqui, que os

actos de comunicação se traduzem em actos morais” (Goffman, 1959, p. 291).

A forma como se relacionam com outros, a interacção que os alunos são capazes

de estabelecer com os elementos da comunidade educativa é um processo dialéctico e

interminável de socialização.

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

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


47

1.2. A Socialização - processo de interacção

A socialização é uma construção do indivíduo num processo interactivo e

recíproco, entre sociedade e indivíduo.

Atendendo à presença do D.T. na vida escolar do aluno importa agora

compreender este conceito e o papel que o D.T. pode ter neste processo.

Alves Pinto (1995, p. 121) explica que a palavra socialização surge inicialmente

numa obra do alemão Simmel em 1920, onde se estabelece que a sociedade é um

conceito dinâmico e que existe na medida em que os elementos dessa sociedade

interagem e, portanto, uma vez que os indivíduos estão interligados em reciprocidade

deveria falar-se em socialização.

Berger e Luckman estabelecem as noções de socialização primária e secundária

fundamentais na compreensão dos processos de socialização.

1.2.1 A socialização primária

A socialização primária, é a que acontece em primeiro lugar, mas também aquela

que sedimenta todas as outras que se seguem, para poderem ser conseguidas.

Esta socialização inicia-se pelo momento de interiorização onde se verifica a

interpretação e apreensão imediata de um acontecimento objectivo possuído de sentido.

Esta apreensão do sentido de um acontecimento pode não ser congruente com o

sentido que outro sujeito lhe atribui. A criança vai interiorizar não o ambiente que a

rodeia, mas a definição percebida através dos socializadores com que interage. É uma

interacção permanente onde progressivamente se encontram congruências entre as

interpretações das crianças e o atribuído pelos adultos socializadores.

Tratando-se de um processo próprio para cada criança mesmo que todas as outras

variáveis sejam idênticas. Mead (cit. por Alves Pinto, 1995) denomina os adultos

responsáveis pela socialização da criança “outros significativos”, sendo estes, os

intermediários, no processo de interacção, que a criança constrói com o ambiente

envolvente.

A criança vai organizando quadros de referência, com papéis, atitudes, formas de

ser e estar que fazem parte das definições dos adultos significativos.
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A criança vai interiorizando os papéis a desempenhar, conforme percebe

satisfação ou não, nos adultos significativos, até encontrar linhas comuns no

comportamento que é esperado, manifestando assim a sua compreensão das regras da

sociedade. “Quando se consolida na consciência do indivíduo este ‘outro generalizado’,

a socialização primária está terminada” (Alves Pinto, 1995, p. 123).

1.2.2 A socialização secundária

Actualmente as famílias já não têm condições para proceder à socialização da

criança de forma a assegurar uma integração plena na sociedade, atendendo à sua

estrutura complexa e diversificada.

A socialização da criança vai progredindo noutras instituições que complementam

a socialização familiar.

Berger e Luckmann (1973, p.184) entendem que a socialização secundária é “a

interiorização de ‘sub-mundos’ institucionais”. Estes autores consideram que a

socialização secundária “exige a aquisição de vocabulários específicos de funções, o que

significa em primeiro lugar a interiorização de campos semânticos que estruturam

interpretações e condutas de rotina em uma área institucional”.

Pode então dizer-se que a socialização secundária começa por decorrer, na

sociedade contemporânea, na escola.

Compreendem-se diferenças básicas entre a socialização primária e secundária, em

cada uma destas etapas, os adultos intervenientes são encarados de formas distintas. No

caso da primária, são encaradas pela criança, como mediadores infalíveis da realidade,

na socialização secundária, como condicionais e por isso importa que os socializandos

sintam afinidade com os socializadores.

Esta característica, implica que o nível de identificação seja menos intenso na

socialização secundária do que na primária. Na socialização escolar e posteriores deixa a

relação estabelecida de ser tão profunda e não dá ocasião a revelação total do “eu” e da

sua realidade, isto é, a identificação da criança com os “seus outros significativos”, na

socialização secundária, dispensa uma identificação com uma componente afectiva

muito forte, e decorre apenas com a identificação mútua que acontece em qualquer
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comunicação entre pessoas, “a criança deve amar a mãe, mas não o professor” (Berger e

Luckmann, 1973, p. 188).

Há no entanto, uma questão fulcral “entre a coerência ou compatibilidade entre as

interiorizações ocorridas na socialização primária e as interiorizações supostas pelos

diferentes momentos da socialização secundária”, como refere Alves Pinto (1995, p.

123).

Mas a socialização secundária não se limita à socialização escolar. A esta, sucede

a socialização profissional que se vai desenrolar por etapas.

Um aspecto a ter em conta, na socialização, é o do ambiente onde decorre e a(s)

cultura(s) que o caracterizam e definem.

Todas as transformações que o jovem atravessa, vão ser decisivamente

influenciadas pelo ambiente que envolve o jovem, se ele sente ou não a rodeá-lo uma

atmosfera onde ele se sinta aceite e confiante.

2 O DIRECTOR DE TURMA: ÂNCORA DE SEGURANÇA AFECTIVA

O Director de Turma pode ser um “adulto significativo” e ter, portanto, um papel

muito importante na socialização escolar do aluno.

Toda a socialização é um processo de interacção social e a escola é um espaço

onde se verifica uma interacção e socialização dos jovens, duma forma organizada.

Mas, no espaço que é a escola, a socialização ocorre em relação aos jovens mas

também em relação aos adultos intervenientes no processo educativo.

Heck e Williams (1984, p.4) citam Schultz, a propósito da interacção que ocorre

em qualquer relacionamento, no caso da relação professor/aluno, onde o processo de

socialização é mútuo; mas também na relação do Director de Turma com os outros

professores onde ocorre a socialização profissional recíproca: “Os seres humanos a que

falta uma consciência da sua própria realidade pessoal não podem experimentar o

relacionamento de adaptação mútua, a experiência do “nós”, que é o fundamento de

qualquer comunicação possível. Não podem saber o que significa partilhar experiências

dos outros”.
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No vazio afectivo, na incompreensão de si e do outro, ocorrerá a frieza de uma

relação distante ou agressiva manifestação do desencontro.

O pilar da actuação do Director de Turma com os seus interlocutores, bem

sucedida, estará, aqui, na consciencialização da importância de uma relacionamento de

partilha e compreensão com o outro.

Em particular no que respeita aos alunos, pois, como afirma Alves Pinto (1995, p.

131), “a ausência de um ambiente de segurança afectiva, onde o jovem pressinta que a

sua aceitação está em perigo se o seu comportamento não for conforme às expectativas

dos alunos, pode fazer com que a crise seja vivida de uma forma encoberta. (...)

Inversamente, se o jovem, sabe por experiência que usufrui de uma confiança por parte

dos adultos significativos, que não será posta em questão, poderá mais facilmente

exteriorizar os conflitos, (...) e através dessa exteriorização é o confronto com os outros

que se torna viável e a vivência da crise menos solitária e paralisante”.

O aluno terá um desenvolvimento maximizado, respondendo de forma mais

criativa, se sujeito a condições estimulantes como “confiança, empatia, cuidado,

liberdade psicológica e segurança psicológica” Heck e Williams (1984, p. 4) citando

Rogers.

Essas condições estão muito dependentes das características do professor Director

de Turma, a forma como ele traduz o seu empenhamento, a sua atenção, o partilhar de

experiências e sentimentos, o tentar compreender.

Os mesmos autores dizem, baseado em Schutz, “sem a habilidade de entrar num

relacionamento de adaptação mútua, o professor fica de algum modo incapacitado pois

que o ensino é, em muitas das dimensões um modo de encontro e de comunicação”.

A interacção que se estabelece entre indivíduos, pode modificar-se a cada

momento de acordo com as mensagens trocadas mutuamente, não só em conteúdo mas

também na forma, e vão modelar as interacções resultantes. Ou seja, toda a interacção

assenta na comunicação entre os indivíduos, como vamos poder constatar no ponto

seguinte.
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3 A COMUNICAÇÃO: CERNE DO SISTEMA DE INTERACÇÕES

“Representar ou representar-se é um acto de pensamento pelo qual o indivíduo

estabelece uma relação com um objecto” Jodelet (1989, p. 36), se esse objecto é o

Director de Turma, o aluno ou cada professor do conselho de turma, vai segundo as suas

representações, comunicar e interagir com ele.

Ora, a comunicação deve ter como fim um entendimento entre os comunicantes

sobre alguma coisa.

Na organização escolar, talvez ainda mais do que em qualquer outra organização,

a comunicação tem uma importância vital no funcionamento da organização. Petit e

Dubois (1998, p.35) afirmam “Os processos de comunicação são então ‘instrumentos

sociais’ (…) que permitem a interacção humana, condicionam a existência e a eficácia

das organizações”.

A forma como nos relacionamos e interagimos com os outros depende,

fundamentalmente, do tipo de comunicação que é estabelecida. Todavia, para uma

comunicação de sucesso, nomeadamente nos casos específicos do Director de Turma

/aluno, Director de Turma /professores, verifica-se que “para entender-se a si mesmo,

precisa de ser entendido por um outro; e para ser entendido por um outro, ele precisa de

entender o outro” como traduz Thomas Hora, citado por Melo (1991, p. 17).

Com base na teoria de informação, comunicação pode ser definida como “o

processo de enviar e receber mensagens, às quais é atribuído um significado” como se

pode encontrar em Curral e Chambel (2001, p. 358) citando Axley.

Mas, comunicação, não se resume a “uma transferência directa e transparente da

informação” (Gomes, 2000, p. 201). Daí que, existam várias teorias e perspectivas de

encarar a comunicação procurando encontrar resposta à complexidade dos processos

envolvidos. Gomes (idem, p.202) refere que apenas existe comunicação se existir a

atribuição a alguém a intenção de comunicar, que até pode não ser intenção do suposto

emissor, mas é percepcionada como mensagem, sendo “decisivo na definição de um

acontecimento como comunicativo (...) a percepção de uma intenção comunicativa”.

Este autor (idem, p. 202) refere a visão de Salomon perspectivando a comunicação como
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uma interdependência de relações, actuando mediante a atribuição de intenções e de

significados.

Curral e Chambel (2001, p. 363) referem que comunicação pode ser encarada em

dois níveis: o nível do conteúdo mas também o nível da relação, pois não só é passada

uma informação mas a forma revela o tipo da relação que existe entre os interlocutores.

3.1 Abordagens teóricas da comunicação

Uma primeira abordagem da comunicação é feita no âmbito dos “problemas de

informação: tratamento, transmissão e gestão de informação” Michel (s/d, p.313 -315),

referindo este autor 3 esquemas clássicos:

O esquema de Laswell em que o processo de comunicação é estudado

respondendo a 5 questões Quem? Diz o quê? Por que meios? A quem? Com que

finalidade? Aqui encontra-se a visão behavorista de:

Estímulo Resposta :

onde a informação provoca uma resposta.

O esquema de Shannon:

Emissor Mensagem Receptor

codificação descodificação

Neste esquema, já é tido em conta o canal entre o emissor e o receptor, bem como

a codificação e descodificação, que como salienta Michel (idem, p.314) prevê a

possibilidade de ocorrência de interferências que Weaver apelidou de “ruído”.
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O esquema de Wiener contempla a existência de feedback, como diz Michel (s/d,

p. 315) a este respeito, tem em conta “informação de retorno que gera um arco de

retroacção”.

Fonte------------Mensagem------Receptor

Petit e Dubois (1998, p. 37) dizem que com Wiener “abandonamos uma visão

estática para abordar a comunicação de um ponto de vista dinâmico, afirmando também

que “na operação de feedback, a situação social de troca vai orientar a comunicação”

(idem, p. 39), então o estilo do emissor irá delinear a mensagem em função da relação

social que se estabelece.

A falta de feedback aumenta a incerteza sobre a mensagem recebida e pode causar,

como dizem Curral e Chambel (2001, p. 360) “hostilidade nos receptores em relação aos

emissores, pondo em questão a continuidade do processo de comunicação”. Estes

autores distinguem várias formas de feedback: repetição da mensagem por parte do

receptor; interrogação final do receptor pelo emissor: interrogação do emissor pelo

receptor e os sinais não verbais emitidos pelo receptor.

Um outro modelo é a abordagem sistémica e as teses da escola de Palo Alto.

Alguns autores da Escola de Palo Alto, como Watzlavick, afirmam que “é impossível

não comunicar” como se pode encontrar em Michel (s/ d, p. 319). Entendendo-se a

comunicação, não restringida à comunicação verbal. Estes autores associam

comunicação ao comportamento, pois este revela também uma certa mensagem. O

comportamento é gerador de uma reacção de comunicação.

A impossibilidade de “não comunicar” traduz-se por comportamentos de

comunicação não verbal, como por exemplo um indivíduo manter-se em silêncio ou com

rosto inexpressivo, está de facto a comunicar aos outros que não quer falar ou que não

lhes atribui importância a ponto de quer dizer algo.

Mensagem
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Michel, (s/d, p. 320) considera que a escola de Palo Alto estuda a comunicação do

ponto de vista dos comportamentos, e a análise é feita atendendo ao contexto e às

interacções em que se insere a comunicação.

Ouvir e falar fazem parte do estabelecer relações. No entanto, Gomes (2000, p.

203-204) refere que Salomon argumenta que esta concepção é demasiado lata pois que

nem todos os comportamentos são percepcionados como comunicacionais e só aqueles

que o são vão influenciar o comportamento, podendo, por outro lado, haver influência

nos comportamentos por acontecimento não comunicacionais.

Nesta teoria o acento é posto não no emissor mas sim no receptor, que vai atribui

sentido à mensagem: “a comunicação é um acto de atribuição de sentido” Gomes (2000,

p. 204).

O acto de comunicar reveste-se de muitas dificuldades e podem-se encontrar

desvios ao nível do emissor ou do receptor. A distância entre o que temos em mente e a

forma como o explicitamos, a que Petit e Dubois (1998, p. 38) chamam “distorsões na

operação de codificação” podem estar sujeitos a um “desvio do conteúdo que significa

distância entre o que se quer dizer e o que se diz e um “desvio de atitude” que significa

distância entre o que se quer dizer e a forma como se o exprime.

Estes autores chamam a atenção do papel que as representações têm na atitude do

emissor e do receptor, mesmo antes de se conhecerem.

Uma vez enunciada a mensagem o interlocutor poderá não a entender como

pretendíamos, são os desvios a nível do receptor, situando-se nos problemas de

descodificação.

A comunicação é múltipla e assume formas diversas. A capacidade de

descodificação do receptor depende da “existência de um código e de referências

comuns entre o emissor e o receptor” (Michel, s/d, p. 320).

Uma língua comum é condição necessária mas não suficiente para que a

comunicação não gere equívocos. Hoje, nas nossas escolas com os filhos dos emigrantes

deparamos com a barreira linguística na comunicação. São necessárias referências e

espaços comuns de comunicação. A mesma palavra suscita imagens diferentes,

conforme o receptor e as suas representações.
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A análise transaccional foi criada por Berne nos anos 60, sendo este um psicólogo

ele encarava as relações dos seres humanos como trocas entre os indivíduos a que

chamava “transacções” e a análise das trocas entre os seres humanos “análise

transaccional” mas como refere Michel (s/d, p. 321) a análise transaccional não explica

mas apenas descreve casos da comunicação humana.

Esta abordagem considera três “estados de ego”que coexistem em cada

indivíduo:”o estado criança “ que corresponde a comportamentos infantis em que as

emoções são sentidas como se fosse na infância; o “estado adulto” que corresponde a um

comportamento controlado e razoável e um “estado pai”que pode ser protector ou

punitivo. A análise transaccional serve de modelo de comunicação interpessoal porque

explica que possuindo todos estes estados em simultâneo um indivíduo passa de um

estado para outro conforme o contexto em que se insere e em função das relações que

estabelece com os outros.

Michel (s/d, p. 323) considera que a análise transaccional ensina a adoptar o

comportamento mais adequado ás diversas situações.

Petit e Dubois (1998, p. 44) distinguem quanto à orientação, comunicações

verticais (ascendentes e descendentes) das comunicações horizontais. Na comunicação

vertical, pode ocorrer comunicação lateral quando o emissor não vê a reacções dos

receptores, estes apenas captam a mensagem, o que numa organização traz vantagens,

segundo Petit e Dubois (idem, p. 46), porque é mais rápida do que a comunicação nos

dois sentidos é “clara e ordenada”, facilitando “um controle sem réplica dos indivíduos”,

mas as desvantagens são claras, o emissor fica sem saber se o receptor captou a

mensagem afectando a eficiência.

Numa organização escolar, a comunicação vertical, apesar de frequente, traz

grande desconforto e os elementos receptores transformam-se em agentes passivos e não

em actores intervenientes na vida escolar. Particularmente não caso da relação Director

de Turma/alunos, a interacção é inexistente e só pode traduzir-se pelo insucesso da acção

do Director de Turma.

Pode também ocorrer comunicação com feedback quando os receptores tem

liberdade para colocar questões e observações ao emissor.
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A comunicação ascendente faz subir as informações da base ao topo que é difícil

nas organizações com um sistema hierárquico vincado. Na organização escolar, apesar

de existirem instrumentos para que isso aconteça, através de inquéritos ou auscultação

através dos departamentos de grupo nem sempre é eficiente esta comunicação. Petit e

Dubois (idem, p. 48) lembram Leavitt para o qual não há “comunicação no pleno sentido

do termo sem feed-back e sem reciprocidade de trocas”.

3.2 Linguagem e comunicação

Na perspectiva de que a comunicação se traduz por comportamentos, a

compreensão do comportamento implica o entendimento dos sistemas interpretativos

que o indivíduo utiliza para atribuir significado às experiências.

A construção de significado é o resultado da “imposição de uma linguagem, que é

convencionada socialmente” (Gonçalves, 2002, p. 57), daí que quando um sujeito está a

construir uma narrativa está a possibilitar a partilha de uma experiência e portanto de

uma interacção social.

Numa comunicação interpessoal, a linguagem é o instrumento que permite a

“construção compartilhada de significados”, como exprime Gonçalves (idem, p. 41).

Através da linguagem há uma construção da própria experiência e compreender o

comportamento do outro, é compreender a organização simbólica que esse outro utiliza.

“A linguagem nasce, não como um esforço de relato de experiência, mas sim como

espaço para permitir uma construção criativa da própria experiência” A narrativa é o

“organizador central da linguagem e da experiência” (Gonçalves, idem, p. 42).

A descrição que um sujeito faz da sua experiência é já, por si mesma, muito

significativa. Através da verbalização da experiência consegue-se um distanciamento

dela, o que nos permite a construção do conhecimento que temos da própria experiência,

como explica Gonçalves (ibidem) “nós construímos conhecimento da nossa experiência

graças a esta capacidade de organizar conhecimento em termos de uma matriz

narrativa”.

Todavia, existe uma dualidade de resultados, quando um indivíduo produz uma

narrativa da experiência, por um lado provoca distanciamento e permite uma reflexão

sobre ele por outro a narrativa permite uma organização do pensamento e uma
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consequente aproximação à experiência. “Experiência e narrativa caminham assim num

ciclo contínuo e criativo de disjunção e conhecimento” como diz Gonçalves (idem, p.

44).

A narrativa é então um modo de comunicação da experiência, permitindo a um

tempo, uma distância que permite maturação sobre ela e aproximação que permite a sua

própria organização.

A figura do Director de Turma é aquele que “escuta” os alunos, professores e

família. É o elemento que permite a organização das narrativas dos outros e portanto a

construção das experiências, permite distanciamento e reflexão e simultaneamente

aproximação ao problema.

O acompanhamento de problemas/processos disciplinares dos alunos pelo D.T. é

um exemplo desta função da narrativa. Ele escuta as narrativas dos alunos, dos

professores e das famílias e esta comunicação permite a construção da experiência, a

concretização da situação só assim possibilitando a resolução do problema.

Existe, também um cambiante enriquecedor, na problemática da comunicação,

enquanto narrativa, se por um lado pode a palavra ser geradora de diversas

interpretações, o que poderia ser prejudicial para a comunicação, na visão de Gonçalves

(2002, p. 42), esta característica da linguagem pode ser criadora e potenciadora na sua

multiplicidade de sentidos.

No caso da comunicação entre professor e aluno, acontece frequentemente que o

discurso do professor não é compreendido pelo aluno por carência de um dicionário

comum. Para que a comunicação seja eficaz, é essencial “o desejo que o emissor tem de

comunicar” Michel (s/d, p. 342) mas há outras variáveis que influenciam a eficácia da

comunicação como as atitudes do emissor e o objectivo por ele visado.

A atitude do locutor para com o outro tem a ver com as representações que tem

sobre ele, preconceitos, expectativas, intuições sobre o que ele pensa, etc., e toda esta

bagagem vai interferir na comunicação.

A comunicação é, antes de mais, uma interacção, há que considerar, então, o

receptor e os seus limites. Deve ter-se em conta a sua capacidade de descodificação e as

suas atitudes de escuta.
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Gomes (2000, p. 211) aborda um conjunto de teorias, com muito interesse quando

se transporta esta problemática para a relação professor aluno, denominada “Gestão de

Impressões”. São estratégias, cujo objectivo é a construção e manutenção de identidades

ou imagens sociais positivas cuja utilização tem em vista a construção de uma identidade

própria”.

A linguagem e o comportamento são seleccionados de forma a obter-se uma boa

auto-imagem. A Gestão de Impressões pode ser encarada como útil na procura de

eficácia da comunicação (Gomes, 2000, p. 224) e é aqui que é importante conhecê-las

para aplicação no campo educativo.

Na particular relação Director de Turma /alunos, a comunicação e o

estabelecimento de uma relação serão uma alavanca para que o Director de Turma possa

funcionar como âncora afectiva do aluno.

As atitudes observadas numa comunicação, foram definidas por Porter, (cit. por

Michel, s/d, p. 350) que estabeleceu vários casos possíveis:

O conselho ou a ordem, consiste em responder imediatamente enquanto emissor.

Face a uma questão, é o próprio emissor que dá a resposta sem esperar que o seu

interlocutor o faça.

A atitude de avaliação ou julgamento é também uma atitude limitadora da

liberdade do outro. O interlocutor sente-se constrangido por um julgamento superficial.

A atitude de inquérito ou interrogação, aprofunda a posição do emissor em vez

de dar uma resposta imediata.

A atitude de interpretação, revela os motivos implícitos à interrogação do

emissor mas também o limita. A atitude de interpretação que responde à pergunta do

emissor pode ser percebida como um juízo acerca do emissor e sobre o que ele diz.

A atitude de compreensão, consiste em formular, de uma forma neutra o que o

emissor disse.

Estudar a comunicação numa perspectiva sistémica, é considerá-la “como um

conjunto de elementos em interacção tal que toda a modificação de um deles afecta as

relações entre os outros elementos” como explicam Marc e Picard (s/d., p.35). Segundo

Michel (s/d, p. 316) numa abordagem sistémica não se faz “uma análise linear da

realidade, (…) procura compreender os fenómenos mediante uma visão global…”.

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

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


59

Opondo-se à abordagem analítica, a abordagem sistémica considera o conjunto das

interacções que unem diferentes elementos e formam um sistema.

A comunicação pode ser entendida como um sistema aberto de interacções, e

múltiplos factores vão interferir e um dos mais determinantes é a existência de

representações da parte do emissor e do receptor.

Curral e Chambel (2001, p. 360) distinguem comunicação digital de comunicação

analógica, a primeira utiliza a palavra e a segunda os comportamentos não verbais,

salientando que quando “a relação numa mensagem é mais importante do que o seu

conteúdo, usamos predominantemente a comunicação analógica”. Se pensarmos na

comunicação entre Director de Turma e alunos, o conteúdo transmitido vai ter um

impacto variável com o tipo de comunicação analógica. A comunicação não verbal, um

gesto de proximidade, um olhar compreensivo ou um sorriso, irão fazer toda a diferença

na forma como o aluno recebe e reage à mensagem.

3.3 O papel das representações na comunicação

Desde que nascemos comunicamos, exprimimos necessidades e as nossas

experiências são interpretadas. A percepção que construímos de nós e dos outros, são o

produto dessa interpretação. Mas, também, construímos uma imagem de nós mesmos a

partir do que recebemos dos outros.

A nossa personalidade modela-se em função das mensagens que nos enviam e o

nosso comportamento é resultado dessa auto-imagem.

Birkenbihl (2000, p. 11) utiliza a fábula do leão que constrói uma imagem de

“animal mais poderoso” porque os outros animais assim o fizeram crer e agia de acordo

com essa auto-imagem, até ao dia que encontra o elefante e então confronta-se com uma

realidade de que até aí não tinha conhecimento. Ou seja, a auto-imagem de um indivíduo

pode não coincidir com a realidade, o que pode acontecer se recebe informações

discrepantes com a realidade.

Como já foi referido as representações que um indivíduo possui sobre outrem,

interferem na forma como comunica com ele, pois, as representações que um sujeito

possui vão influenciar o seu pensamento, atitudes, comportamento e modos de
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comunicar. Recebe desde a infância mensagens que vão ser determinantes na forma

como se percepciona e comunica com os outros.

Birkenbihl (2000, p. 20) explica que necessitamos dos outros, do que os outros nos

dizem para fazermos uma auto-avaliação, uma vez que “ só conseguimos estimar o que

valemos se nos confrontarmos com os outros”. Por isso também estamos pendentes “do

juízo dos outros para determinar o que valemos”.

3.4 O papel da comunicação na interacção Director de Turma /alunos

No caso da relação Director de Turma/ alunos, a comunicação pode ser eficaz ou

totalmente ineficaz, se o Director de Turma tiver representações prévias sobre o aluno

que podem ser justas ou não.

O exercício do cargo vai traduzir as representações do próprio Director de Turma,

mas também as dos alunos uma vez que as representações são estímulo e resposta,

modeladoras da interacção aluno /Director de Turma e portanto do seu desempenho e

sucesso.

O professor Director de Turma, como coordenador do percurso educativo dos seus

alunos, tem um papel determinante na construção das representações que o aluno possui

sobre si próprio, na construção do seu auto-conceito. A mensagem que transmite pode

incentivar ao crescimento do aluno ou pode destruir a sua auto-estima.

Mas o inverso também se verifica, é nas mensagens que recebe dos alunos e

também dos seus pares que o Director de Turma se constrói.

O eixo em torno do qual gira a relação pedagógica é a comunicação.

As interacções estabelecidas entre os alunos e o professor Director de Turma,

serão tanto mais positivas quanto mais aberta e construtiva for a comunicação.

O Director de Turma tem uma enorme responsabilidade no sentimento de auto-

estima que o aluno possui e na construção da sua própria imagem.

Vieira (2000, p. 15) identifica características individuais que são facilitadoras da

comunicação, no caso de uma interacção Director de Turma/alunos, estas características

podem identificar-se com as desejáveis para o perfil correcto desta figura.

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

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


61

Auto-estima, diz respeito ao modo como cada um se percepciona e ao valor que

cada um atribui a si próprio. Como indica Vieira (2000,p.15) “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”. O

processo de comunicação é, assim, influenciado pela forma como se percepciona a

realidade o que arrasta atitude e comportamentos diversos.

O auto-conhecimento de quem emite a mensagem e o conhecimento, da parte

deste, sobre os seus interlocutores é fundamental para uma boa comunicação e

absolutamente fundamental no cargo de direcção de turma. A capacidade de escuta é

uma forma de comunicar e até o manter-se em silêncio é uma forma de comunicar, como

anteriormente referido. “Quem escuta o outro entrega-se ao outro com o objectivo de

descodificar aquilo que está a ser transmitido” Vieira (2000, p.15).

Como refere Marques (2002, p. 26) “a principal qualidade que Director de Turma

deve possuir é a capacidade de ouvir o outro” e a capacidade de comunicação

interpessoal significa “ser capaz de ouvir e fazer-se ouvir pelo outro”.

Uma comunicação eficaz resulta de múltiplos factores. A disponibilidade para

ouvir a mensagem sem pressa e com clareza é um deles; também a capacidade de criar

empatia com o outro, ser capaz de se colocar no lugar do outro, na perspectiva do outro e

mostrar interesse pelo outro, mantendo uma troca de olhares e ir dizendo algumas

palavras que alimentem a comunicação, demonstrando que se mantém aberto à troca de

mensagem. Assim, o Director de Turma deve saber colocar-se no lugar do outro para

poder compreender, identificar-se com o que o outro sente sem, no entanto, perder a

objectividade.

Segundo Vieira (2000, p. 9) existem factores que influenciam o processo de

comunicação como o auto-conhecimento, e o conhecimento do outro, a percepção, a

comunicação de expectativas e a capacidade de escuta.

Como ficou claro, as representações que o aluno possui sobre o professor e o

professor sobre o aluno vão delinear o tipo de comunicação que vai estabelecer-se.

Professores e alunos actuam de acordo com as representações que têm mutuamente e da

forma como percepcionam a realidade.
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É consensual que, tão ou mais importante do que se diz é como se diz, e se em

qualquer comunicação isto é verdade, numa interacção professor/aluno, é determinante.

A escolha das palavras, o tom de voz, a expressão do olhar que acompanha a

mensagem, influenciam o próprio sentido da mensagem.

Uma chamada de atenção a um aluno, acompanhada de um olhar compreensivo,

terá uma resposta mais eficaz do que o simples significado da mensagem, porque o aluno

sente o Director de Turma próximo e que lhe oferece importância e compreensão.

O próprio professor modificará a comunicação de acordo com o feedback verbal e

não verbal que recebe do aluno .

A mensagem emitida pode ser recebida com um significado diferente do que o

emissor lhe quis atribuir, pode existir uma distorção, neste caso deve, segundo Vieira

(2000, p. 17), utilizar-se a reformulação ou seja “dizer por palavras nossas aquilo que o

outro nos acabou de dizer”.

O conjunto de estudos nesta área demonstra que “a dimensão social do processo

de comunicação influencia consideravelmente o tipo de linguagem utilizado e vice-

versa” Michel (ibid, p. 328) ou como diz Barreiros (1996, p. 86) “o adulto, tal como, o

aluno procura 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 dos

comportamentos verbais) ou opta por fazer frente ao aluno através de punições, juízos de

valor, em suma, através de comportamento agressivos. Enquanto pessoa, o professor

procura ser reconhecido e por isso quer seduzir. A preocupação com as relações

interpessoais dá lugar aos sorrisos, aos contactos corporais, às conversas e actividades

lúdicas”.

Um ambiente positivo em que o professor partilhe os seus valores e não os

imponha, seja autêntico, a criação de um ambiente estimulador que faça desabrochar o

que de melhor tem o aluno, a palavra amiga e encorajadora, ajudarão o aluno, abrirá

canais de encontro consigo e com o(s) outro(s) (Hecks, 1984, p.32).

Há relação entre o tipo de comunicação utilizado e o ambiente criado. Veiga

(1985, p. 38-41) cita os estudos de Ginott que estabelece categorias comunicacionais,

cujos efeitos podem ser agrupados em categorias competitivas que fomentam um clima
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de indisciplina e em categorias resolutivas que previnem comportamentos difíceis.

Estas categorias “desenvolvem o auto-controlo, contribuem para a clarificação dos

problemas e facilitam os processos de interacção pessoal”.

Ginott salienta, também a importância de o professor se preocupar mais com a

situação em si e não em julgar a personalidade. Esta a atitude de permanente julgamento

dificulta a comunicação.

A comunicação interpessoal tem que ser analisada no seu contexto. Na

organização escolar a comunicação estabelecida por todos os elementos da organização é

muito particular, trata-se de um espaço de permanentes interacções e a Educação é um

processo exclusivamente humano.
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CAPÍTULO IV

1 PODER E LIDERANÇA

Poder e liderança são dois conceitos que se entrecruzam. A liderança implica o

exercício do poder.

O termo poder, deriva da palavra grega “potere” que significa ser capaz. O líder é

aquele que é capaz mas também que leva os outros a serem capazes. Daí o carácter

relacional das dinâmicas de poder e de liderança.

O poder é um conceito central que se relaciona e confunde com outros que pode

ser estudado segundo diversos registos.

Raven citado por Duluc (2000, p. 77) identifica as origens do poder que são “as

alavancas de acção de liderança” distinguindo as origens do poder por posição como o

poder coercivo, baseado na capacidade de exercer sanções ou de ameaçar; o poder de

recompensa, ligado à capacidade de recompensa e o poder legítimo, referido à posição

hierárquica; origens de poderes pessoais como o poder carismático, porque a pessoa é

uma referência, e o poder de perícia, baseado nos conhecimento e nas competências

profissionais.

O poder apresenta um carácter relacional e desenvolve-se na relação, como dizem

Crozier e Friedberg (1977, p.65) “agir sur autrui, c´est entrer en relation avec lui; et c´est

dans cette relation que se développe le pouvoir d´une personne A sur une personne B”.

Chazel (1995, p. 195) concebe a ideia de poder como “ a capacidade, por parte de

um determinado actor, de conseguir resultados visados e, em particular, de realizar

acções eficazes”. Este autor refere diversas concepções de poder como a de Bertrand

Russel: “produção dos efeitos pretendidos”, a perspectiva de Hobbes para quem “o poder

de um homem (...) consiste nos meios presentes de obtenção de um bem aparente no
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futuro”; ou a de Giddens, para quem poder é entendido apenas como “aptidão para

produzir resultados”.

Outra definição possível, podemos encontrá-la em Aubert (s/d, p.10) “a

capacidade que um indivíduo ou um grupo de indivíduos tem de agir sobre outros

indivíduos ou grupos e de afectar, concretamente, o funcionamento e os resultados de

uma determinada organização, conseguindo por exemplo que determinada decisão seja

tomada, que certos meios sejam postos em prática ou que determinadas tarefas sejam

executadas”.

É posto em destaque, mais uma vez, o carácter relacional do conceito de poder, “o

poder não é um atributo, mas sim uma relação (...) é algo que se negoceia

incessantemente, que se conquista e que 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.” (Aubert, s/d, p. 13).

Percebe-se como se pode confundir poder com outros termos, como autoridade ou

influência. Estes podem ser interpretados como formas de exercício de poder. Como

explica Aubert (s/d, p.11) a autoridade será um aspecto mais formal do poder e a

influência um aspecto mais informal. A autoridade refere-se ao tipo de poder que tem

origem nas leis e regulamentos de uma instituição e a legitimidade que elas conferem a

quem exerce esse poder. A autoridade é, assim, temporária, pois é dependente das regras

que vão designar quem exerce essas funções.

Mintzberg (1986, p.40) fala, também, neste carácter mais formal do poder que é a

autoridade “L´autorité, un sous-ensemble du pouvoir, mais dans ce cas le pouvoir est

‘formel’, il s´agit d´un ‘pouvoir lié à la fonction’, ce qui revient à la capacité de faire des

chôses grâce au fait que l´on occupe un rang hiérarchique”. Katz (1987, p. 237) está em

sintonia com esta ideia de autoridade quando afirma “Definimos autoridade como o

poder associado a uma posição em uma organização”.

Há, no entanto, uma acepção da palavra autoridade, com um sentido não formal,

mas mais com um carácter de atributo de quem a possui, associa-se à ideia de carisma,

que será tratada no estudo da liderança.
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A autoridade pode ser exercida de diversas formas, está dependente do tipo de

organização, e a autoridade e o poder, são consequência da “especificidade funcional dos

papéis” expressão utilizada por Katz (idem, p.228).

A influência, segundo Aubert (idem, p.12) é um conceito que pode ser utilizado

com vários significados, mas alguns autores, como Tannenbaum, definem-na como o

esforço no sentido de afectar indirectamente as decisões da organização. Aubert, indica

que os autores franceses reservam a palavra influência para “o aspecto psicológico da

relação” e “o efeito obtido sobre outrem (...) é inconsciente”.

O conceito de influência já foi abordado anteriormente numa definição de

interacção.

Não deve existir confusão entre influência e manipulação que são totalmente

opostas nas intenções, como refere Duluc (2000, p.66) “A manipulação é um jogo de

perdedor, enquanto que a influência procura a satisfação de todos. A influência baseia-se

em valores de respeito mútuo. A manipulação é uma versão edulcorada da

agressividade”.

Há que ter em conta, também, que neste processo de influência, os indivíduos não

reagem apenas a uma realidade objectiva, mas às representações que geram no seu

próprio processo interactivo.

Morgan (1997, p. 170) considera que o poder, é o meio através do qual conflitos

de interesse são resolvidos. Cita ainda a definição do cientista político Robert Dahl que

sugere que o poder envolve a capacidade para fazer com que uma outra pessoa faça algo

que não faria doutro modo, que está também relacionada com o conceito de influência.

Esta definição leva às condições “aqui e agora” sobre as quais uma pessoa, grupo

ou organização se torna dependente de outro, que é exactamente a relação que estudamos

de alunos/D.T..

1.1 Tipos de poder

Existem várias tipologias de poder, que fazem sentido nos diversos contextos em

que são estudadas. No entanto, apesar de aplicadas em diferentes cenários reconhecem-

se os pontos comuns e pode realizar-se uma leitura paralela.
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No âmbito da Gestão, autores como Bartol e Martin (1998, p. 415) examinam as

principais fontes de poder e as formas de como os líderes podem efectivamente usar o

poder que potencialmente dispõem. Diferenciam seis formas de exercer poder:

o poder legítimo que advém da posição ocupada na hierarquia de gestão, assim

quando alguém aceita um lugar sabe que receberá directrizes relativas ao seu trabalho

dos seus superiores na hierarquia, que se aceitam como legítimas porque essas pessoas

detêm uma posição de autoridade. Poderá associar-se a esta ideia, o provérbio português

“manda quem pode, obedece quem deve”;

o poder de recompensa que está baseado na capacidade de controlar e

providenciar recompensa valorizada sobre outros;

o poder coercivo que depende da capacidade de punir outros quando não têm o

comportamento desejado;

o poder de perito que se baseia na posse de conhecimentos próprios de perito e

que são valorizados pelos outros;

o poder de informação que resulta do acesso e controle da distribuição de

informação sobre operações organizacionais e planos futuros;

o poder referente, que resulta do facto de ser admirado, ser alguém que os outros

gostam e com quem se identificam.

Apesar de estes seis poderes serem formas potenciais de influenciar os outros,

podem fazer sobressair diferentes reacções nos subordinados. Estes podem reagir às

directrizes do gestor com compromisso, concordância ou resistência.

Com comprometimento, os subordinados respondem entusiasticamente e os seus

esforços atingem altos níveis face aos objectivos organizacionais. Com concordância, os

subordinados empregam o mínimo esforço para executar as directivas e têm uma

performance mediana. Finalmente, com resistência os empregados podem aparentar

comprometimento mas, na realidade, fazem o mínimo de esforço para concretizar as

directivas e poderão mesmo tentar sabotar os objectivos pretendidos.

Bartol e Martin (1998, p. 416) estabelecem uma relação entre a utilização das

diferentes formas de poder pelo líder e as respostas dos subordinados. Desta forma, o

poder de perito e de referência levam a uma resposta de compromisso, enquanto que o
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poder legítimo, o de informação e recompensa tendem a resultar em concordância, o uso

de poder coercivo tem uma forte tendência em despertar resistência.

Normalmente os gestores adoptam vários tipos de poder para serem eficazes.

Num cenário da organização escolar, Castro (1995, p. 113) refere a proposta de

Formosinho, de diferentes tipos de poder do professor, e chama a atenção de que o poder

de um professor é o resultado da combinação de diferentes tipos de poder, salientando-

se:

“o poder físico-autoritativo, que resulta mais da posição que o indivíduo ocupa

na organização, do que do facto da sua superioridade física; o poder normativo que faz

apelo a normas relacionadas com princípios e valores; o poder cognoscitivo–

académico/ pedagógico que se refere à competência científica e pedagógica revelada; o

poder pessoal que se baseia nas características pessoais de cada indivíduo”.

Morgan (1997, p. 170) refere como principais fontes de poder a autoridade formal,

o controle de recursos escassos; o uso da estrutura organizacional, regras e

regulamentos; o controle de processos de decisão; o controle de conhecimento e

informação; o controle de limites; a capacidade de lidar com a incerteza; o controle de

tecnologia; as alianças interpessoais, redes e da “organização informal”; controle de

contraorganizações; simbolismo e gestão de sentido; controle das relações de género

(feminino / masculino); factores estruturais que definem estádios de acção e finalmente o

poder que é detido à partida.

Para além da referida combinação de diferentes tipos de poder, que se verifica no

exercício do mesmo, há que considerar a perspectiva de Crozier e Friedberg (1997, p.

69) que interpretam poder com base na capacidade dos actores controlarem zonas de

incerteza existentes na organização “le pouvoir réside donc dans la marge de liberté dont

dispose chacun des partenaires engagés dans une relation de pouvoir”.

1.2 Jogos de poder

Uma organização nunca constrange totalmente a acção de um seu elemento, pois

existe um espaço a que Croizier e Friedberg denominaram “ margem de liberdade”, que

o membro da organização pode manipular. O comportamento de cada um pode ser
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resultado de um jogo entre o poder que ele controla sobre os outros e o poder dos outros

sobre ele. Diz Aubert (s/d, p.40) “Cada actor negoceia assim a sua participação de forma

a retirar dela vantagens, esforçando-se por “manipular” simultaneamente os seus

parceiros e a organização.”

Mas na organização existem regras e limites e as estratégias de poder só podem ser

exercidas dentro dessas “regras organizacionais”.

Esta autora (ibidem) considera a organização como um sistema de jogos

entrecruzados e interdependentes.

Aubert (s/d, p. 42) analisa os jogos de poder que ocorrem numa organização,

salientando algumas situações que favorecem os jogos de poder como, a raridade dos

recursos; a falta de clareza dos objectivos; a instabilidade do meio exterior (que gera um

aumento da incerteza e situações geradoras de poder por controle de zonas de incerteza);

e a eminência de transformações na organização. Refere assim, técnicas relacionais que

permitem aumentar os recursos disponíveis para o exercício do poder como uma rede de

boas relações com pessoas influentes que poderão fornecer apoio e estabelecer alianças;

outra técnica relacional consiste em gerir a imagem interna de forma a obter

reconhecimento entre os seus pares. Para poder progredir numa organização é

fundamental a imagem de alguém competente, uma outra técnica relacional consiste no

saber apoiar-se na sua equipa.

Estes jogos de poder e as técnicas relacionais mencionadas têm aplicação no

trabalho do Director de Turma com os alunos mas também com os seus pares.

O domínio de técnicas relacionais como o ser capaz de criar uma rede de

influências no seio dos elementos de uma turma ou do grupo de professores do Conselho

de Turma, a sua capacidade de mobilização pode depender do estabelecimento de

alianças, o saber gerir a sua imagem em relação aos alunos mas também entre os

professores do Conselho de Turma, podem ser decisivos para estimular o ambiente e

dinâmicas de trabalho eficazes.

2 LIDERANÇA

O conceito de liderança pode ser interpretado de vários ângulos, referindo Aubert

(s/d, p. 81) algumas definições. Assim, para Bennis “a liderança é aquilo que confere a
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uma organização a sua visão e a sua aptidão para traduzir essa visão em realidade” ou,

segundo Karp, “a arte de levar as pessoas a executar uma tarefa voluntariamente”.

Como se pode encontrar em Bartol e Martin (1998, p. 415) a razão pela qual as

pessoas aceitam a influência de um líder é frequentemente porque os líderes têm poder.

Mas, estes autores citam a este propósito Graham, do Washinton Post Company, que é

de opinião que ninguém tem tanto poder como pensa.

Os gestores devem ter capacidades de líder e os líderes capacidades de gestão, mas

gestor e líder não são sinónimos. A mera detenção de poder autoritário não faz o líder.

Como escreve Bothwell (1991,p.17), um gestor pode planificar e organizar

recursos e sistemas de controle mas “A liderança também não é dizer às pessoas o que

devem fazer nem ter autoridade para as obrigar a isso (...) o verdadeiro líder é aquele que

tem capacidade para influenciar ou inspirar os outros a segui-lo”.

2.1 Traços de liderança

Desde sempre se especulou sobre a efectiva natureza das qualidades de um líder.

Como lembram Bartol & Martin (1998, p. 417), para os primeiros investigadores era

lógico identificar traços que distinguiriam, líderes efectivos de não-líderes. Segundo

estes autores, traços são qualidades internas distintivas de um indivíduo, como as

características físicas (altura, peso, aparência e energia), características pessoais,

características de personalidade (como domínio, extroversão e originalidade),

competências e capacidades (tais como inteligência, conhecimento ou competência

técnica), e factores sociais (sociabilidade, posição sócio-económica e competências

interpessoais). Apesar de se ter abandonado estas primeiras conclusões algum tempo

depois (anos 50) porque os estudos sugeriam que não existiam traços consistentes entre

os líderes e os não-líderes, recentemente, apoiando-se em técnicas estatísticas, os

resultados apontam para a presença no líder de traços inicialmente identificados como

inteligência, domínio, agressividade e capacidade de decisão. É, no entanto, uma questão

em aberto, se um conjunto de traços, se identificado, poderia predizer uma performance

de liderança. Bartol & Martin (1998, p. 417) salientam que peritos em gestão acreditam

que a performance está mais relacionada com as coisas que efectivamente fazem do que
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com traços que possuem, daí a investigação em liderança, hoje se centrar nos

comportamentos do líder.

2.2 Comportamentos de liderança

Os investigadores centraram a sua atenção na perspectiva de que são

comportamentos específicos que tornam uns mais eficazes do que outros. Se os traços de

cada um são difíceis de modificar, no entanto comportamentos eficazes são, para a maior

parte de nós, possíveis de ser aprendidos.

Estes estudos foram principalmente realizados na Universidade de Michigan.

Como se pode encontrar em Bartol & Martin (1998, p. 418).

Estudos de Iowa e Michigam
Os estudos de Kurt Lewin e a sua equipa, que se concentrou em três

comportamentos de líder ou estilos: autocrático, democrático e laissez-faire. Os líderes

autocráticos tendem a tomar decisões unilaterais, ditar métodos de trabalho, limitar os

conhecimentos dos subordinados sobre os objectivos somente até ao próximo passo a ser

conseguido, utilizando, por vezes um feedback punitivo. Contrastando com este, há o

líder democrático (que têm tendência a envolver todo o grupo na tomada de decisão,

deixa o grupo decidir métodos de trabalho, dão conhecimento dos objectivos gerais e

utilizam o feedback como uma oportunidade de aprendizagem. Os líderes laissez-faire

dão ao grupo completa liberdade, providenciam o material necessário, apenas participam

para responder a questões e evitam fornecer feedback (ou seja não fazem quase nada).

Para determinarem que estilo de liderança é mais eficaz, os colaboradores de

Lewin treinaram diferentes adultos exibindo, cada um deles, estilos diferentes de

liderança e colocaram-nos em vários clubes de pré-adolescentes. Verificaram que os

grupos sujeitos ao estilo laissez-faire tinham piores actuações que os que tinham uma

liderança autocrática e democrática. Também concluíram que apesar de a quantidade de

trabalho produzido fosse igual, o grupo sujeito a um estilo democrático sentia uma maior

satisfação e tinha uma qualidade de trabalho melhor do que o grupo sob um estilo

autocrático.
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Aparentemente o estilo democrático produzia boa quantidade e qualidade de

trabalho bem como satisfação nos trabalhadores. Resultados de estudos posteriores

apresentaram conclusões menos coerentes quanto à qualidade do trabalho, parecendo

mais consistente a ideia de maior satisfação com o estilo democrático relativamente ao

estilo autocrático.

As conclusões destes estudos criaram, como referem Bartol & Martin( idem, p.

419) um dilema, porque uma liderança democrática não conduzia a uma melhor ou até

igual performance, apenas trazia uma maior satisfação. Além disso, muitos gestores não

estavam habituados a operar num estilo democrático.

Tannenbaum e Schmidt desenvolvem um esquema contínuo de comportamentos

de liderança onde se observam as várias gradações do comportamento do líder desde a

abordagem autocrática (centrada no gestor) até à democrática (centrada nos

subordinados).

Bartol & Martin (1998, p. 419) explicam que segundo os autores referidos, os

gestores ao decidir que padrão de liderança adoptam têm de considerar forças atendendo

a eles próprios, como o nível de conforto suscitado pelas várias alternativas; atendendo

aos subordinados, como a capacidade de assumir responsabilidades e tendo em conta a

situação como a pressão do tempo disponível. Os gestores têm, assim de possuir

flexibilidade para agir de acordo com a situação.

Os estudos do estado de Ohio

De acordo com Bartol & Martin (1998, p. 419), investigadores da Universidade de

Ohio desenvolveram outra estratégia para estudar a liderança. Depois de identificarem

vários comportamentos ou estilos destacaram dois: a estrutura inicial e a consideração.

Entende-se como estrutura inicial, o grau que o líder define do seu próprio papel e

dos papéis dos seus subordinados em termos de alcance de objectivos, é semelhante ao

centrado no gestor, dos estudos de Michigan; a consideração é entendida como o nível

que um líder estabelece com os subordinados, no que respeita a confiança, respeito pelas

suas ideias e preocupação pelos seus sentimentos, um líder orientado para a consideração

é semelhante ao centrado no subordinado. Enquanto que os estudos de Michigan

consideravam as dimensões da liderança um continuum, os investigadores do estado de

Ohio propunham estrutura inicial e consideração como comportamento independentes e
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portanto os comportamentos registavam-se em separado, podendo registar um nível alto

nas duas dimensões, baixo nas duas, uma alto e outra baixo ou baixo nas duas, bem

como várias graduações intermédias.

Esta configuração fazia sentido pois observava-se que muitos líderes possuíam

características de estrutura inicial bem como de consideração. Parecia ter-se chegado a

uma fórmula de sucesso para a liderança.

No entanto, esta abordagem de duas dimensões, foi perdendo relevância à medida

que prosseguiam os estudos e se percebia que os factores situacionais afectavam tanto o

sucesso do comportamento de liderança quanto a natureza das tarefas ou as expectativas

dos subordinados. À medida que prosseguiam os estudos, percebia-se que os factores

situacionais afectavam tanto o sucesso do comportamento de liderança quanto a natureza

das tarefas ou as expectativas dos subordinados.

Teorias situacionais

Apesar das tentativas em encontrar comportamentos eficazes para o líder, os

investigadores concluíram que comportamentos que resultavam em determinadas

situações não resultavam noutras. Assim, as teorias de liderança começaram a ter em

conta os factores situacionais, denominando-se por isso teorias situacionais ou teorias de

contingência porque os comportamentos são contingentes das características

situacionais.

Bartol & Martin (1998, p. 423) referem algumas destas teorias a seguir

explicitadas.

O modelo de contingência de Fiedler, estabelece que o líder diferencia a sua

orientação face à relação tarefa versus pessoas. Esta diferenciação é capaz, segundo estes

autores, de tornar líderes mais eficazes em certos tipos de situações. Este modelo

identifica tipos de situações em que cada tipo de líder é mais bem sucedido. No modelo

de contingência, existe um modelo particular, o modelo LPC- Least Preferable Co-

Worker (o co-trabalhador menos preferido). O líder com orientação LPC pode ser

medido com uma escala LPC, que consiste em 18 adjectivos. É pedido ao líder para

descrever uma pessoa com que trabalhe menos bem. Consegue-se assim situar as

prioridades do líder, em valorizar o cumprimento da tarefa ou as relações pessoais.
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Os modelos contigenciais estabelecem três factores situacionais que afectam o

controle do líder. A relação líder-membro, que se relaciona com o apoio que o líder

possui dos elementos do grupo, é a variável situacional mais importante; a estrutura da

tarefa, o controle da parte do líder é maior com elevada estruturação das tarefa,

estabelecimento de objectivos, métodos, padrões e performance, quanto mais vaga for a

estruturação da tarefa mais difícil é o controle; o poder de posição é a quantidade de

poder que a organização oferece ao líder para cumprimento das tarefas, está relacionado

com a capacidade de recompensa e punição.

O modelo de contingência combina diferentes níveis dos três factores em oito

situações. A lógica por trás do modelo de contingência é que quando uma situação é

muito desfavorável, o líder deve enfatizar, vigorosamente, a necessidade de

cumprimento da tarefa de forma a que o grupo consiga atingir os objectivos. Por outro

lado quando a situação é muito favorável, um líder orientado para a tarefa, obtém

facilmente a cooperação dos elementos do grupo em fazer o que for necessário para a

execução da tarefa porque estes já estão envolvidos por si mesmos. Quando a situação é

moderadamente favorável, porque há uma relação líder-membro pobre ou uma tarefa

desestruturada, um líder apoiante e orientado para a relação pode enfatizar boas relações

entre os elementos do grupo e providenciar apoio à medida que o que o grupo o procurar

para lidar com a tarefa desestruturada. Fiedler considera que os gestores não mudam

facilmente a sua orientação LPC , então devem compreender o seu estilo de liderança e

analisar o controle situacional ou a situação de favorecimento.

O modelo da liderança normativa é um modelo que ajuda os líderes a

estabelecerem factores situacionais críticos que afectam a extensão de até onde devem

envolver os subordinados em decisões particulares.

A teoria de liderança situacional desenvolvida por Hersey e Blanchard é também

referida como teoria de contingência por Bartol & Martin (1998, p. 429) sendo uma

teoria baseada na premissa de que os líderes devem alterar o seu comportamento,

dependendo de um factor situacional importante que é a prontidão dos subordinados, que

é a capacidade dos subordinados em executar uma tarefa particular (que inclui

competência, conhecimento e experiência necessárias para uma tarefa específica) é
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similar à teoria de comportamento de estrutura inicial e consideração dos investigadores

do Estado de Ohio.

A teoria situacional centra-se em dois comportamentos: o comportamento de

tarefa corresponde em o líder informar o que fazer, como o fazer, quando fazer e quem o

vai fazer. O comportamento de relação refere-se ao comprometimento do líder na

comunicação em dois ou em vários sentidos.

A teoria do percurso para o objectivo Bartol & Martin (1998, p. 431) tenta explicar

como um líder pode influenciar positivamente a motivação e a satisfação com o trabalho

dos subordinados. Denomina-se teoria do percurso para o objectivo (path-goal theory )

porque se foca na forma em como os líderes dominam a percepção dos subordinados

sobre os objectivos do trabalho e possíveis trajectos de chegar a objectivos de trabalho,

mas também objectivos pessoais.

Esta teoria está intimamente relacionada com as teorias da motivação, envolvendo

três elementos principais, expectativa de esforço-performance (a probabilidade de os

nossos esforços levarem ao nível de performance requerida) a expectativa do resultado (a

probabilidade de uma boa performance levar a certos resultados ou recompensas) e

valência (a antecipação de valor dos resultados ou recompensas).

De forma a afectar as percepções dos subordinados sobre o trajecto e objectivos

pretendidos, esta teoria identifica quatro comportamentos principais que o líder pode

usar: directivo, em que o líder informa os subordinados sobre o que é esperado deles,

providencia orientação sobre os métodos de trabalho desenvolvendo planos de tempo,

identificando padrões de avaliação e indicando as bases para os resultados e

recompensas; apoiante, em que o líder mostra preocupação pelo status, bem-estar e

necessidades dos subordinados, que faz pequenas coisas para tornar o trabalho mais

agradável, é amigável e fácil de abordar, é um comportamento similar ao da orientação

para a relação ou ao comportamento de consideração; participativo, é um

comportamento caracterizado por o líder consultar os subordinados, encorajando

sugestões e considerando as suas ideias na tomada de decisão; orientado para o

resultado, consiste no estabelecimento de objectivos desafiadores esperando que os

subordinados tenham um desempenho ao seu mais alto nível, tendo um elevado grau de

confiança nos subordinados.
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Existem dois tipos de factores situacionais a ter em conta pelos líderes: as

características dos subordinados e as características contextuais.

As características dos subordinados incluem a personalidade, capacidades,

competências e necessidades dos subordinados.

As características contextuais subdividem-se em três categorias, a tarefa

propriamente dita, o trabalho de grupo e a organização formal da autoridade do sistema

(graus de hierarquia, nível de centralização das decisões e sistema de recompensas).

Utilizando a teoria do percurso para o objectivo na escolha do comportamento, os

líderes têm de diagnosticar os factores situacionais que podem afectar e ser afectados.

2.3 Gestores e líderes

Como sugerem Bartol & Martin (1998, p. 434) gestores e líderes não são

necessariamente o mesmo. Os gestores fazem as mesmas coisas sempre (fazer as coisas

de forma certa) mas é necessário líderes para inovar (fazer as coisas certas) realizar

grandes mudanças e inspirar os seguidores a persistir com enorme empenhamento.

Estes autores citam Bernard Bass que distingue entre líder “transaccional” e

líder “transformacional”. O primeiro é um líder que motiva os subordinados ajudando-

os a reconhecer as responsabilidades da tarefa, identificar objectivos, adquirir confiança

em encontrar o nível de desempenho e compreender como as suas necessidades e as

recompensas estão ligadas ao atingir dos objectivos. O líder “transformacional” é aquele

que motiva os subordinados para além das expectativas normais, inspirando-os a focar

em missões que transcendem os seus interesses próprios imediatos e a ter confiança nas

suas capacidades para conseguir realizar missões fora do normal, articuladas pelo líder,

incentiva-os a concentrar em objectivos intrínsecos como realização e actualização

pessoal em vez de objectivos extrínsecos como segurança.

Mas estes dois tipos de liderança não são mutuamente exclusivos. A

“transformacional” é uma forma suplementar de liderança, um efeito adicional:

performance para além das expectativas.

Consideram, os autores citados, que três factores são particularmente importantes

na liderança transformacional, carisma, consideração individualizada e estímulo

intelectual.
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Destas a mais importante é o carisma. O carisma é a capacidade de inspirar

orgulho, fé e respeito, de reconhecer o que é realmente importante e articular

eficazmente um sentido de missão, ou visão que inspira seguidores.

Os investigadores tentaram encontrar componentes associados aos líderes

carismáticos e são sugeridos traços como projectarem objectivos futuros, idealizarem

visões muito diferentes das condições correntes. Também os estudos apontam para os

líderes carismáticos se basearem no poder referente e de perito e tentarem que os outros

partilhem uma visão radical de mudanças.

O segundo factor, consideração individualizada, envolve delegar projectos de

forma a desenvolver as capacidades dos seguidores, dar uma atenção pessoal às

necessidades destes e tratar cada seguidor como um indivíduo merecedor de respeito. O

último factor, estímulo intelectual, refere-se a oferecer novas ideias que estimulam os

seguidores a repensar velhas formas de fazer as coisas e fomentar um criativo ultrapassar

de obstáculos que pareciam intransponíveis.

Um líder de sucesso deve ser eficaz. Ser eficaz implica saber escolher e aplicar o

estilo ou comportamento mais adequado numa determinada situação, ou seja, ter a

percepção correcta das circunstâncias e das contingências da realidade, das

características do grupo ou equipa com quem vai ter que trabalhar e possuir a

flexibilidade para desenvolver um trabalho com o estilo mais adequado à combinação de

todos os factores em jogo.

Com as concepções de organização e com o decorrer dos tempos a concepção de

liderança evolui e cada gestor poderá sentir-se mais ou menos atraído por uma panóplia

de abordagens sobre liderança que existem na actualidade, mas ele deve ser conhecedor

através da formação e da experiência. Mas o líder deve evoluir e ter capacidade de

aprendizagem de acordo com a equipa, a situação a encarar e a evolução da própria

organização, o que pressupõe, não qualidades inatas mas desenvolvimento de aptidões

para a liderança.

Como refere Duluc (2000,p.79) a essência da liderança é, uma combinação

complexa de saberes, saber - fazer, saber – ser, constituindo uma certa forma de

influência sobre os outros. Este autor (2000, p.85) exprime a ideia de que líder é aquele

que faz acontecer, que cria condições e cria relações humanas mais eficazes. Explica que
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é necessário ter visão, ser capaz de uma boa comunicação mas terá também de

compreender os indivíduos que o rodeiam e as suas motivações mais profundas de forma

a obter a cooperação e adesão dos outros. Esta definição poderá sintetizar a ideia de líder

que funciona na figura de um Director de Turma.

3 DINÂMICAS DE PODER E LIDERANÇA NA INTERACÇÃO DIRECTOR DE TURMA /

ALUNOS E DIRECTOR DE TURMA/ PROFESSORES

A escola é uma organização, cujos vários elementos estabelecem interacções

permanentes.

Vivenciam-se interacções entre alunos de uma turma/ professores e professores/

Director de Turma. Mas, cada professor faz parte de outros sub-sistemas: respectivo

departamento e grupo disciplinar, Conselho de Directores de Turma e grupos de

trabalho, para além dos órgãos de gestão da escola como Conselho Pedagógico,

Conselho Executivo e Assembleia de Escola.

Tal como qualquer outra organização que produz um bem ou serviço, a escola cuja

especificidade é trabalhar para a Educação, necessita de gestores a diferentes níveis,

cujas funções terão tónicas diferentes nas etapas de Planeamento, Organização,

Liderança e Controle.

Nesta estrutura complexa que é a escola destaca-se uma figura que é a alavanca de

todo o processo educativo, é a interface entre cada aluno, professores, pais e meio

envolvente, em suma, da comunidade educativa - o Director de Turma.

O Director de Turma é um professor que acompanha, apoia e coordena os

processos de aprendizagem, de desenvolvimento e orientação entre alunos, professores e

encarregados de educação.

Cabe ao Director de Turma estabelecer a ligação entre os diversos intervenientes

na relação educativa e funciona como a recta suporte de coordenação da equipa de

trabalho, que planifica a concepção de projectos e estratégias, distribui informação e

articula a realização de actividades. Como foi estudado no capítulo I, as funções do

Director de Turma estão identificadas no Despacho nº 8/SERE/89, na Portaria nº 921/92,

no artigo 36º do Decreto-Lei nº172 /91 e no Decreto Regulamentar 10/99.
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O Despacho nº 8/SERE/89, de 8 de Fevereiro, define as funções em relação aos

alunos, pais e professores, “Cabe-lhes a promoção da integração escolar dos alunos,

garantir aos professores a existência de meios e de documentos de trabalho e informar os

pais sobre o aproveitamento escolar dos alunos, assiduidade e participação nas

actividades escolares”.

Na Portaria nº 921/92, de 23 de Setembro, podem identificar-se três campos para

as funções previstas: administrativas - como elaborar e conservar o processo individual

do aluno ou fazer a gestão das faltas de presença; funções pedagógicas - como criar

condições e elaborar estratégias para realizar actividades interdisciplinares, coordenar o

processo de avaliação, coordenar planos de recuperação, elaborar planos de estudo em

caso de retenção, propor medidas de apoio educativo e sua avaliação; e funções

disciplinares -com apreciação e gestão de ocorrências de carácter disciplinar.

Relacionado com os outros professores, deve promover acções em conjunto com o

conselho de turma de forma a aplicar o projecto educativo da escola, divulgar

informação que permita o acompanhamento individualizado do aluno bem como presidir

a reuniões do conselho de turma. Em relação aos pais, deve procurar o envolvimento

destes no acompanhamento individualizado do aluno e garantir a comunicação escola –

família no que respeita ao percurso escolar do aluno. Analisando todas as funções

previstas, para o Director de Turma, poderá encarar-se esta figura como um gestor

intermédio na organização escolar, como já referimos no capítulo um, e destacam-se nas

suas funções os planos de liderança e controle.

A organização escolar é um cenário onde se podem desenrolar situações,

interacções, contingências e estilos de liderança que foram estudadas para uma

organização em geral.

Como foi explanado anteriormente são vários os estilos de liderança que um gestor

pode adoptar e, frequentemente, deve escolher não só um estilo mas comportamentos

diversos que podem ser típicos de um ou outro modelo. Sabe-se que os factores

situacionais afectam tanto o sucesso do comportamento de liderança quanto a natureza

das tarefas ou as expectativas dos elementos com quem o líder trabalha.

A eficácia do desempenho das funções do Director de Turma passa, com certeza,

pela sua capacidade de liderança e como utiliza o poder, que se traduz na forma como
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interage com os outros, como percepciona as situações e contingências e como

estabelece comunicação com todos os intervenientes do processo educativo.

Conseguem-se identificar directores de turma mais eficazes do que outros. Os

alunos e os professores têm representações sobre esta matéria, o que terá a ver com o

perfil e características pessoais, mas pelo que foi estudado em pontos anteriores,

compreende-se a importância do estilo de liderança que o Director de Turma adopta, que

deve ter em conta neste caso os alunos e os professores com quem trabalha, a situação

específica e a capacidade dos seus interlocutores assumirem responsabilidades.

O Director de Turma, como gestor que é, tem de possuir flexibilidade para agir de

acordo com a realidade particular que enfrenta, senão o seu trabalho será meramente

burocrático, traduzido num mapa de faltas e em reuniões esvaziadas de sentido

construtivo.

Ao estudar o trabalho de Director de Turma é útil a abordagem de liderança

transaccional e transformacional.

Será um líder transaccional porque deve cativar os alunos de forma a que eles

reconheçam a responsabilidade das suas tarefas escolares, ajudando-os a identificar

claramente os seus objectivos mas com um estímulo positivo de forma a que o aluno

possa adquirir confiança em encontrar um nível de desempenho satisfatório. Mas,

também, deve ser um líder transformacional, ajudando os alunos a superarem-se e a

compreender que as notas são apenas uma tradução momentânea de um trabalho, a longo

prazo, de desenvolvimento de competências, ou seja, tal como acima dito, incentivar os

alunos a concentrarem-se em objectivos intrínsecos como realização e actualização

pessoal em vez de objectivos extrínsecos como as notas ou a passagem de ano a qualquer

custo.

Relativamente aos professores que constituem o Conselho de Turma ele deve

conseguir ser inspirador e motivador, um coordenador de tarefas partilhadas em que cada

professor se sinta parte integrante de uma equipa com um trabalho com um objectivo

comum.

O Director de Turma estabelece uma interacção permanente com elementos do

grupo de alunos da turma, com os professores do conselho de turma e encarregados de

educação. O estilo de liderança a escolher não pode ser padronizado, como foi visto.
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Deve ter, o Director de Turma, conhecimentos suficientes para compreender que não

pode adoptar o mesmo estilo de liderança para todos alunos e idades ou com todos os

colegas do conselho de turma, mas sim, ter uma resposta específica para cada realidade,

adaptar o seu estilo de liderança à realidade que vai enfrentar.

Como anteriormente se destacou a liderança está intimamente relacionada com o

exercício do poder. O poder detido e exercido pelo Director de Turma, apresenta um

carácter relacional e as representações de poder possuídas pelos subordinados são

fundamentais na definição do tipo de poder em causa.

A definição de Dahl de que poder envolve a capacidade para fazer com que uma

outra pessoa faça algo que não faria doutro modo, é muito explicativa do tipo de poder

que o Director de Turma pode exercer quer a nível do percurso dos alunos, da actuação

dos professores do conselho de turma, inclusivamente no rumo que imprime a uma

reunião de conselho de avaliação de período ou de final de ano, pode fazer toda a

diferença.

É possível encontrar diversos tipos de poder na actuação do Director de Turma,

isoladamente ou em simultâneo, que podem surtir os efeitos pretendidos, ou não, de

acordo com a sua adequação aos elementos alvo. Por exemplo, se o poder coercivo,

baseado na capacidade de exercer sanções ou de ameaçar, for aplicado a crianças

pequenas ou a jovens adolescentes o resultado será seguramente diferente. O Director de

Turma mais uma vez tem de compreender o que valorizam as pessoas com quem

trabalha, se um poder carismático, ou de perícia ou se é suficientemente convincente

apenas o exercício de um poder hierárquico, de forma a acentuar a tónica correcta e

tornar-se mais eficaz.

Os jogos de poder são um aspecto a pesar na interacção que se estabelece entre os

alunos e Director de Turma, as técnicas relacionais poderão revelar-se utilíssimas como

forma de superar dificuldades e problemas disciplinares, técnicas como a capacidade de

influenciar comportamentos, tanto a nível dos alunos como a nível dos professores do

conselho de turma, pode levar a conseguir-se alcançar objectivos a nível da turma. A

influência, tal como foi já foi referido, assenta numa relação de respeito mútuo e não de

manipulação e, no caso do Director de Turma a influência que é capaz de exercer

depende da sua capacidade de comunicação através das palavras mas principalmente
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através do seu exemplo como pessoa e das suas atitudes nas interacções que estabelece

com os outros. A sua capacidade de influenciar é proporcional ao saber ouvir, criar

empatia, aceitação do outro e capacidade de resolução dos problemas.

O saber gerir a sua própria imagem é também uma técnica a desenvolver, pois o

reconhecimento (como foi estudado identifica-se com o poder referente) pelos alunos e

entre os seus pares, pode ter um impacto inestimável na consecução de um trabalho, bem

como fomentar um espírito de equipa.

A legislação estabelece especificamente funções para o cargo de Director de

Turma mas as “zonas de incerteza” deixadas pelo quadro normativo, podem ser também

utilizadas como “margens de liberdade” que cada Director de Turma, pode e deve saber

usar.

A perspectiva de Croizier e Friedberg (1997, p.69) que interpretam o poder como

a capacidade dos actores controlarem zonas de incerteza existentes na organização é

muito próxima da realidade prática da acção do D.T..

Esta consideração das “margens de liberdade” ou de “zonas de incerteza”, é

importante para se perceber que no exemplo das relações estabelecidas no espaço

escolar, além do poder legitimado, do professor legitimado, também há o poder

“ilegítimo” do aluno, quando o seu comportamento é reflexo de uma determinada

intenção e o seu comportamento afecta a actuação do professor.

No novo quadro de reforma curricular do ensino básico e secundário, e em

particular na construção do projecto curricular de turma, tornam-se ainda mais relevantes

nas suas funções de gestão do D.T., o aspecto de liderança. Tem de dominar o

conhecimento das competências das áreas curriculares e não curriculares com que cada

professor trabalha, conhecer bem os professores e modo de trabalho de forma a obter a

sua cooperação e responsabilização. Cabe-lhe liderar os processos de gestão curricular e

adequação do currículo aos alunos ou na construção curricular da área de projecto.

Para além de gerir e controlar importa agora, mais do que nunca, estimular,

motivar e coordenar. É tempo de uma actuação não meramente burocrática em que a

competência do Director de Turma não se traduz apenas no rigor do controle das faltas e

dos dossiers bem documentados e organizados, mas num acompanhamento do

desenvolvimento de competências dos actores envolvidos.
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É desejável que seja capaz de criar condições para emergirem ideias da equipa de

trabalho, seja ela a dos alunos ou dos professores do conselho de turma e não ele,

exclusivamente a ter e impor essas ideias, de forma a não trabalhar com elementos

passivos que apenas executam tarefas propostas, sem entusiasmo, com o intuito de não

existir incumprimento de obrigações.

O espaço de acção e de poder do Director de Turma, na relação aluno /Director de

Turma e professores do conselho de turma / Director de Turma, regulado pela legislação,

traduz-se num “jogo de actores” que é interactivo e criativo da realidade quotidiana

reflectindo as pessoas envolvidas, a sua cultura e a cultura vigente na organização

escolar.
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CAPÍTULO V

1 CULTURA

O Director de Turma é um gestor de relações entre todos os intervenientes

educativos e gestor dos processos estabelecidos entre eles. Todos estes processos

interaccionais, como os estudados em pontos anteriores, são determinados pela cultura e

sub-culturas que estão postas em jogo: cultura da organização escolar e culturas de que

cada actor é portador.

O cargo de Director de Turma tem, hoje, funções específicas estipuladas por lei

mas, o quadro legal foi sofrendo evolução, como já foi visto no início do trabalho, de

acordo com a concepção de escola em vigor no país, resultante da cultura predominante

na época, da “escola de massas” sujeita a um poder centralizador, até à escola de hoje de

uma sociedade democrática, em que se requer autonomia e participação de toda a

comunidade educativa.

Na nossa experiência profissional, em diversas escolas e em ambientes com

características distintas a vários níveis, fomos tendo a percepção de como é importante a

cultura subjacente às actuações e interacções estabelecidas entre os elementos de uma

comunidade escolar.

A cultura escolar é a um tempo determinada pelos actores, e determinante das

acções deste.

Procurando-se uma clarificação do conceito de “cultura” encontram-se ideias

enquadradas em diferentes perspectivas que, no entanto, se encontram em pontos

comuns.

O conceito de cultura organizacional que resulta da percepção das organizações

como culturas, aplica-se à escola como organização, que é portadora de uma cultura

própria que influencia as acções dos indivíduos, mas onde estes a elaboram num
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processo activo resultante interacções dos actores escolares, num cruzamento de

culturas.

Existem vários tipos e modelos de cultura, estabelecidos por diferentes autores em

contextos diversos.

Todos estes conhecimentos permitem contextualizar as dinâmicas que ocorrem no

espaço escolar e compreender como os diversos intervenientes do processo educativo

assumem os seus papéis, em particular o Director de Turma responsável pelo processo

educativo.

1.1 Compreensão do conceito de cultura

O conceito de cultura é abrangente e multidimensional, susceptível de definições e

interpretações de acordo com o contexto a que se refere e a sua imprecisão relaciona-se

com o facto de se encontrar em permanente elaboração.

A palavra “cultura” derivou metaforicamente da ideia de cultivo-processo de

lavrar e desenvolver terra. Como indica Morgan (1997, p. 121) quando se fala em cultura

refere-se o modelo de desenvolvimento, reflectido num sistema social de conhecimento,

ideologia, valores, leis e rituais do dia-a-dia. Pode também ser utilizada como referência

a um determinado grau de refinamento. Mas este autor explica que hoje em dia o

conceito de cultura é mais usado para significar que diferentes grupos de pessoas têm

diferentes formas de vida. Quando se pensa na sociedade como cultura utiliza-se uma

metáfora agrícola para chamar a atenção para aspectos específicos do desenvolvimento

social.

Segundo Caride (2000, p. 17) é um conceito que é utilizado para distinguir a

política e as organizações, espaços e contextos sociais, elites e classes populares, é a

referência para estabelecer “padrões estéticos, legais, religiosos, económicos ou regras

de convivência que afectam os grupo e comunidades; para descrever e interpretar

práticas ligadas aos processos de adaptação ou transformação social”. Este autor

considera que a “cultura” se adapta à realidade social e histórica, cuja interpretação

obriga a uma permanente reinterpretação e cita Peter Jackson que associa às culturas a

ideia de “mapas com significado, graças aos quais o mundo se torna inteligível”.
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A cultura é “todo um conjunto de conhecimentos, crenças, arte, leis moral e

costumes ou qualquer outra capacidade e hábitos adquiridos pelo homem enquanto

membro de uma sociedade” como entende Pérez (1998, p. 13). Este autor considera

ainda que a cultura pode ser entendida como o contexto simbólico que envolve, de forma

permanente e mais ou menos perceptível, o desenvolvimento dos indivíduos.

Sanches (1992, p.41) indica algumas definições de cultura segundo alguns autores,

assim para William Ouchi é o “conjunto de crenças partilhadas entre os gestores de uma

organização acerca de como devem comportar-se, gerir a organização e conduzir as suas

actividades, bem como a dos funcionários”; o American Heritage Dictionary indica que

se trata da “totalidade de padrões de comportamento transmitido socialmente, artes,

crenças, instituições e todos os produtos do trabalho e pensamento humano que são

característicos de uma comunidade; um estilo de expressão social e artística peculiar de

uma sociedade ou classe”; J. Martin considera que é “uma expressão das necessidades

mais profundas das pessoas; um meio de dar sentido às experiências vividas pelas

pessoas nas instituições”; refere ainda E.K. Wilson que define cultura como “ um

conhecimento transmitido socialmente sobre o que é e o que deve ser a realidade

organizacional e que é comum aos membros da organização e por eles partilhada (...)

dicotomiza a realidade organizacional sobre o que é correcto ou incorrecto”.

É de registar a definição da Unesco que se pode encontrar em Pérez (1998, p. 13),

“a cultura é um conjunto de conhecimentos e de valores que não é objecto de um ensino

específico e que no entanto todos os membros de uma comunidade conhecem”. Pérez,

refere, ainda, Finkielkraut, indicando que a cultura tem uma forte dimensão popular e de

tradição, sendo a alma de um povo a que cada um pertence e que vai marcar desde o

pensamento mais profundo ao gesto mais vulgar do quotidiano.

Jean (1978, p. 39) cita a concepção de cultura de Benveniste “Chamo cultura ao

meio humano, a tudo que, para além do cumprimento das funções biológicas, dá à vida e

à actividade humana forma e conteúdo”. Jean também chama a atenção para um ponto

interessante sobre cultura, dizendo que “o que a cultura interdita caracteriza-a pelo

menos tanto quanto como o que ela prescreve”. Se pensarmos no cenário escola, o que é

interdito formalmente ou informalmente (talvez ainda mais) caracteriza as relações que

se estabelecem e ditam comportamentos tanto de alunos como de professores.
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Como o mundo animal não conhece proibições então este aspecto da cultura é

marcadamente humano e inteiramente simbólico. Em todas as definições dos diferentes

autores, que se referem a diferentes contextos, encontram-se elementos comuns como a

ideia de “unidade”, “identidade” ou “orientações partilhadas”.

Na procura da compreensão do conceito de cultura, na sociedade actual, terá de se

ter em conta que um indivíduo, apesar de estar imbuído das suas raízes e da sua herança

social, é dominado prioritariamente pelos seus interesses e expectativas bem como pelos

modelos transmitidos pelos meios de comunicação, como a televisão ou cinema.

Actualmente o peso dos modelos que passam através dos meios de informação

para as camadas mais jovens, é enorme, muito em particular nas faixas de idades dos 12-

15 anos (faixa de idades do nosso estudo), em que ainda estão a formar e definir

comportamentos e personalidades. Os jovens nesta faixa de idades dispõem de muito

tempo sozinhos em casa, vendo longas horas de televisão, como canais e programas

dirigidos a este público, que servem por vezes, de única referência de estilos, forma de

estar e de viver.

Pérez (1998, p.13) diz a este respeito “Las raíces locales de la cultura que han

defenido el escenario cercano en el que cada individuo incorporaba la herencia social , y

que le proporcionaban tanto la plataforma de despegue como el horizonte de

expectativas, han perdido no sólo su supremacía sino su propia y original identidad

,actuando, en todo caso, al mismo tiempo y de forma mediada con los poderosos

instrumentos de comunicacion social”.

Esta influência dos meios de comunicação, a supressão de barreiras espaciais e

temporais, veio provocar alterações nas relações estabelecidas, dando lugar a novas

perspectivas influenciando os processos de socialização, marcando, inclusivamente, as

interacções ocorridas na escola e as práticas educativas.

Nas interacções professor /aluno ou em particular Director de Turma /aluno, este

aspecto tem a sua importância. O Director de Turma necessita compreender quais são e

donde provêm as referências do aluno, que não são só as do meio familiar. Escolhas

como a forma de vestir, a postura e comportamento do aluno podem apresentar um

carácter funcional, na medida em que podem significar a forma como o jovem quer fazer

parte de um grupo ou quer ser encarado pelos outros, é um conjunto de opções que lhe
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permite sobreviver num determinado ambiente de adolescentes e o professor Director de

Turma, responsável pela sua orientação tem que ter consciência de quão susceptível é o

jovem, em relação às suas opções, quando tem de se pronunciar sobre comportamentos e

atitudes, no exercício das suas funções.

Se o complexo de significados e comportamentos de um grupo social, se

solidificam e persistem é porque têm um carácter funcional encontrando-se adaptados ao

contexto social.

Esta ideia que a cultura possui um carácter funcional pode encontrar-se em Schein,

que é citado por Sarmento (1994, p. 89) “é um conjunto de assunções básicas inventadas,

descobertas ou desenvolvidas por um dado grupo, que ele apreendeu para lidar com os

problemas de adaptação externa e integração interna, as quais se revelaram

suficientemente capazes para poderem ser consideradas válidas e que são comunicadas

aos novos membros como a via correcta para perceber, pensar e sentir em relação

àqueles problemas”.

Em grupos de adolescentes é particularmente visível, este carácter funcional da

cultura. Vai influenciar a nível cognitivo, afectivo e social, funcionando como um vector

nas posições que o jovem assume.

A concepção de cultura como directriz de comportamentos, mas que atende à

autonomia na elaboração de significados, corresponde à substituição do conceito de

classe social pelo conceito de formação cultural, que permite que se supere uma visão

meramente mecanicista nas relações entre as condições económicas e elaborações

simbólicas dos grupos sociais como explica Pérez (1998, p. 14). A cultura funciona

como um conjunto coerente de significados compartilhados por indivíduos do mesmo

grupo, e que são padrões nos processos de comunicação.

Caride (2000, p. 19) distingue várias componentes do conceito de cultura, que são

consensuais em vários autores: é uma conduta aprendida, transfere-se socialmente,

baseada na capacidade de utilizar símbolos, é portanto simbólica e construída com

elementos arbitrários, mutáveis e flexíveis, traduzindo-se em mensagens complexas e

abstractas; as culturas são formas de interpretar a realidade e traduz-se através de

condutas ma também de ideias, valores e crenças; não é somente uma súmula

dependente do acaso, de costumes, valores ou crenças mas sim um esqueleto ordenado e
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ecosistémico; é compartimentada e identificada com os indivíduos enquanto membros de

um grupo; as culturas atendem a uma diversidade de situações desde os traços comuns

de um grupo de culturas até às minuciosidades de uma tradição cultural.

2 A CULTURA DA ESCOLA: CRUZAMENTO DE CULTURAS

A escola é uma organização e a cultura organizacional das escolas permite

compreender como se processa a unidade organizacional sendo os símbolos, os mitos e

os processos de significação comuns que asseguram às escolas a ideia de unidade, bem

como credibilidade e legitimação, permitindo-lhes diferenciarem-se das outras

organizações.

Sendo a escola uma instituição social, ela reproduz a sua própria cultura. Pérez

(1998, p.77) entende que essa cultura é o conjunto de significados e comportamentos que

gera a escola como instituição social. O tipo de vida social dos seus grupos, que aqui se

gera, é determinado pelas tradições, costumes, rotinas e rituais inércias que estimula e

que conserva.

Pérez (1998) refere Goodman, a respeito da compreensão das interacções

estabelecidas numa instituição como a escola. Segundo este autor o conhecimento das

interacções significativas que se produzem neste espaço de uma forma consciente ou

inconsciente entre os elementos que são determinantes na sua forma de “pensar, sentir e

actuar”, permite uma interpretação da realidade social. No entanto, esse conhecimento

não é fácil nem directo mas deverá ser obtido através da observação dos indivíduos,

quando estão implicados em processos comunicativos onde manifestam a sua identidade

cultural, quando criam “estruturas rituais e símbolos que expressam os seus valores e

ideias”.

A perspectiva racionalista, considera a escola, um instrumento objectivo que

permite a instrução universal, proporcionando igualdade de oportunidades e onde se

permite que todos os sujeitos acedem à instrução. O funcionamento desta instituição

imagina-se independente do contexto, não se tendo em conta as diferentes condições

económicas ou culturais de cada um indivíduo. Segundo este modelo, elabora-se um

programa rígido com normas pré-definidas, onde se faz a transmissão do conhecimento.
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Os mecanismos de transmissão e avaliação não compensam as diferenças

individuais de ordem sócio-cultural dos alunos, bem pelo contrário, reproduzem e

legitimam essas diferenças.

As organizações sociais não podem ser uma estrutura objectiva e com resultados

exactos especialmente quando como a escola, tratam da formação intelectual e

desenvolvimento de jovens distintos.

Se é pretensão da escola, não uma mera aquisição fundamentada na memória,

distanciada da realidade cultural, mas sim uma efectiva ocorrência de assimilação

significativa do conhecimento, haverá que utilizar informações e experiências que

decorram da incorporação de interpretações culturais, como diz Pérez (1998, p. 80).

Não se pode ignorar, na tentativa de objectivar as funções e papéis de cada um,

“os interesses, emoções e expectativas” de cada um que vão transformar e direccionar as

interacções estabelecidas, na organização escolar.

Com efeito, a escola é um universo onde interagem uma multiplicidade de

pessoas, provenientes dos mais diversos estratos sócio-culturais, com saberes, hábitos e

valores - uma cultura tão diferente - possuidores de estatutos formais diversificados.

As diversas culturas existentes, a dos professores, dos alunos e do pessoal auxiliar

entrecruzam-se nos diferentes aspectos da vida escolar: funções e papéis do professor na

sala de aula diversas, relações entre alunos, estímulos pedagógicos oferecidos pela

escola, vivência do espaço físico e do espaço / tempo, objectivos e finalidades da escola

e problemas de aprendizagem. O Director de Turma como responsável pelo percurso

educativo do aluno tem que ser sensível a esta dimensão cultural das interacções

estabelecidas.

Os objectivos que cada organização pretende preencher, construídos pelo seu

corpo social, sofrem de desgaste e pressões das redes de amizades e cumplicidades que

existem no seio desse ambiente. Sendo a perspectiva de diferenciação em sub-culturas,

que permitirá uma maior compreensão das interacções estabelecidas entre todos os

actores educativos.

O modelo micropolítico de Ball, referido por Pérez (1998), não concebe as

organizações como unidades estruturais orientadas para a consecução dos objectivos mas

como cenários de conflito em que, com o fim de satisfazer interesses pessoais e dos
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grupos, se estabelecem frágeis acordos de forma a exercerem o poder, estando aqui em

jogo o seu próprio benefício. Este modelo explica muitas das situações com que um

Director de Turma se depara na gestão das interacções de conflito aluno /professor, que é

chamando a mediar e resolver.

A análise das instituições deve abranger a compreensão da “rede de relações

políticas explícitas ou ocultas”.

Como se pode encontrar em Pérez (1998, p. 81) Mintzberg considera que a gestão

de grupos e instituições sociais requer uma actuação, para além da racionalidade

científica, devido à complexidade das interacções, ao conflito de interesses e factores

que são imprevisíveis.

Há um nível elevado de indeterminação nas interacções humanas e em particular

na organização escolar. A escola consegue os seus propósitos de desenvolvimento

intelectual se reconhecer as mediações locais, as interpretações subjectivas consequência

da identidade cultural, que vai atribuir sentido prático ao conhecimento.

De facto a cultura escolar traduz-se num conjunto de significados comuns como

crenças e valores, representações e comportamentos, mas que se elabora a partir de

várias sub-culturas individuais ou grupais num processo contínuo de construção da

escola.

No caso particular do Director de Turma, o exercício das suas funções obedece a

prescrições legislativas que são assumidas de acordo com a cultura vigente nessa escola,

mas cada um como entidade individual vai agir de acordo com a sua própria cultura. O

significado de uma acção pode ser interpretado e traduzido em comportamentos muito

diversos.

Diferentes “culturas” traduzem diferentes formas de exercer o cargo, as funções

legalmente preconizadas são vividas com vários tons e intensidades, apenas o aspecto

burocrático, que é o que fica visível no final de um ano lectivo, é uniforme e homogéneo

em todas as escolas. As “margens de liberdade” deixadas na lei, são utilizadas de forma

diferente por cada Director de Turma, de acordo com a sua cultura e com a cultura da

própria escola bem como a dos professores do Conselho de Turma com quem trabalha

que são tanto mais intervenientes e participativos quanto a cultura escolar lhe ditar e a

sua própria lhe permitir ser.
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A escola é um cruzamento de culturas. No espaço escolar, todos os elementos

como professores, alunos e pessoal auxiliar, são detentores de um conhecimento e

valores que dominam este espaço, ele é apreendido e aceite pelos seus elementos mais

ou menos facilmente, proporcionalmente à identificação que cada um sente em relação a

essa escola.

Num tempo em que se verifica grande mobilidade de muitos dos elementos da

comunidade escolar, e em particular os professores que em grande maioria não se

encontram vinculados às escolas onde trabalham, a cultura predominante da escola,

como esta influencia as acções dos indivíduos e mas também como a dos indivíduos

condiciona as práticas que ocorrem na escola, pode explicar as dinâmicas que ocorrem

neste espaço.

Quando um professor chega a uma escola nova, as suas atitudes para com os seus

pares e para com os alunos vão, se quer integrar-se na comunidade, ser pautadas pelos

significados que percebe existirem naquele espaço para determinadas acções. Tal facto

pode ser gerador de tensões e conflitos se não têm correspondência com os significados

que ele próprio lhes atribui e corresponder a uma fase de adaptação que poderá ser mais

ou menos dolorosa.

A escola é o espaço onde se desenrolam contínuas interacções entre alunos/

professores e entre professores e é a interpretação cultural da vida escolar que permite a

compreensão das interacções estabelecidas. Ampliar como escreve Pérez (1998, p.12)

“esta visão culturalista a la comprensión de la vida de la escuela como um cruce de

culturas, que provocam tensiones, aperturas, restricciones y contrastes en la construcción

de significados” poderá ajudar-nos a compreender o dia-a-dia numa organização escolar.

Este autor (idem, p. 11) menciona o facto dos docentes e estudantes se encontrarem, por

vezes encurralados em situações em que não se sentem capazes de, por iniciativa

própria, encontrarem uma resposta nova, um procedimento mais ajustado às exigências

da actualidade. Existe uma cultura da escola onde estão inseridos que os amarra e que

impõe condutas, pensamentos e estabelecimentos de relações.

A escola é reflexo das exigências sociais respondendo, aos seus padrões e valores

ou seja da cultura social dominante. A cultura ou melhor o cruzamento de culturas postas
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em jogo na escola, explicam o sentido das interacções e as trocas simbólicas em que se

desenrola a construção de significados de cada indivíduo.

3 A CULTURA DOS PROFESSORES

Como já foi explicitado no estudo da cultura organizacional, esta variável é

determinante na eficácia de uma organização. No caso da organização escola é

igualmente aceite a importância de objectivos comuns, partilha de expectativas e

estratégias para a consecução do sucesso educativo.

Hargreaves (1998, p. 183), indica que numa comunidade escolar um sentido de

missão gera lealdade, empenhamento e confiança, funcionando como um estímulo

motivador entre aqueles que assim pensam. Mas aqueles que questionam ou duvidam

são apelidados de heréticos e tais discordâncias são indizíveis no sistema educativo

actual.

O individualismo e o isolamento são considerados como diz Hargreaves (idem, p.

185) heresias genéricas.

O individualismo, isolamento e “privatismo” são formas particulares da cultura de

ensino. As culturas de ensino compreendem “crenças, valores, hábitos e formas

assumidas de fazer as coisas em comunidades de professores que tiveram de lidar com

exigências e constrangimentos semelhantes ao longo de muitos anos “Está aqui presente

o carácter funcional que a cultura possui, como anteriormente se referiu, pois são

soluções encontradas para lidar eficazmente com as situações.

Cada professor desenvolve estratégias de acordo com o seu nível de ensino,

matéria que ensina ou onde ensina. Hargreaves (ibid) diz sobre este aspecto que “se

quisermos compreender aquilo que um professor faz e porque o faz, devemos (...)

compreender a comunidade de ensino e a cultura de trabalho da qual ele faz parte”.

As culturas de ensino fornecem apoio e sentido ao professor. Fisicamente os

professores estão sós nas salas de aula mas psicologicamente não estão. Antes de mais

está acompanhado da criança ou jovem que foi. Jean (1978, p. 48) refere que “...ensinar

é sempre dialogar com a criança que fomos” Fazem parte da cultura pessoal as suas

experiências de criança e jovem. Por vezes, os professores têm dificuldade em imaginar
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que os alunos que têm à sua frente não são semelhantes ao que eles próprios foram, não

compreendendo que o que resultava com eles não significa que se pode aplicar aos seus

alunos e não conseguem criar empatia com eles.

Além deste aspecto, os professores desenrolam a sua acção afectados pelas

estratégias e orientações dos colegas com quem trabalharam no passado ou com quem

estão a trabalhar na actualidade. Hargreaves (1998, p. 186) considera que “...as culturas

dos professores, as suas relações com os seus colegas, figuram entre os aspectos mais

significativos da sua vida e do seu trabalho. Fornecem um contexto vital para o

desenvolvimento do professor e para a forma como este ensina”.

As interacções que o professor estabelece no interior da sua sala de aula, têm a

marca do que o professor é como pessoa construída sobre interacções passadas com

outros.

Hargreasves (ibid) estabelece que nas culturas de ensino (bem como em outras

culturas) existem duas dimensões: o conteúdo e a forma. O conteúdo refere-se às

crenças, valores, hábitos, pressupostos e formas assumidas de actuação que os

professores compartilham. Este conteúdo traduz-se naquilo que os professores “pensam,

dizem e fazem”. Existe um consenso explícito ou implícito. Este autor explica que é o

conteúdo que está em causa quando se fala em culturas académicas, culturas de

orientação ou culturas disciplinares.

A forma das culturas dos professores para Hargreaves consiste “nos padrões

característicos de relacionamento e nas formas de associação entre os membros destas

culturas”. Traduz-se na forma como se relacionam os professores entre os seus pares. As

relações entre os professores ou a forma da sua cultura podem sofrer alteração ao longo

do tempo. É através das formas que os conteúdos são concretizados e reproduzidos.

Segundo Hargreaves (1998, p. 187) existem quatro formas gerais de culturas

docentes, que acarretam diferentes implicações para o trabalho e mudança educativa: o

individualismo, a colaboração, a colegialidade artificial e a balcanização.

O professor, na maior parte das circunstâncias, ensina isolado no ambiente

fechado da sala de aula. Mas este isolamento pode oferecer para muitos, privacidade e

protecção sobre interferências que não deseja. Mas este isolamento se poupa o professor
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a críticas, significa também que não recebe feedback de nenhum adulto no que respeita

ao seu mérito e competência.

Apesar de actualmente as correntes pedagógicas irem no sentido inverso o

individualismo continua a prevalecer. Segundo a bibliografia actual, são apontados dois

factores que determinam o individualismo. Um factor associa-se à desconfiança,

comportamentos defensivos e à ansiedade. Estudos realizados apontam para o facto de

os professores preferirem o isolamento, não gostam de serem observados nem avaliados.

Diferentes autores interpretam os resultados dos estudos que revelam estes dados como

inquietação e incerteza que acompanha o trabalho docente tal como Lortie e Rosenhotz,

como se pode encontrar em Hargreaves (1998, p. 189), ou Ashton e Webb que

interpretam a insularidade dos professores como forma de protecção da sua imagem

profissional, receando as críticas.

Estas explicações recaem nos tipos de personalidade dos professores mas há outras

explicações alternativas. Outra via de interpretação, opta por encarar o individualismo

não como uma fraqueza pessoal mas como racionalismo económico do esforço e

organização de prioridades num ambiente de pressão e constrangimento que decorrem da

condição do local de trabalho: organização separada das salas de aula como unidades

celulares. Atendendo às exigências de instrução, turmas grandes ou os imperativos da

avaliação, o isolamento é uma estratégia de adaptação ao ambiente.

Hargreaves (1998, p. 192) cita Fliners que na sua análise do isolamento conclui

“aquilo que um (...) grupo de professores considera isolamento pode ser visto por outros

como autonomia individual e apoio profissional”. Uma das recompensas do ensino mais

mencionadas pelos professores em estudos realizados, são o facto de sentir prazer de

estar com os alunos mesmo quando as pressões e constrangimentos são enormes.

Segundo Hargreaves (1998, p. 195) os professores podem situar-se entre a ética do

cuidado e a ética da responsabilidade. Na primeira as acções dos professores são

motivadas por “preocupações de cuidado com os outros e de ligação a eles.”.

Na ética de responsabilidade é salientada a importância das obrigações

profissionais e no aperfeiçoamento da planificação e instrução. Para este autor,

frequentemente as justificações para a necessidade de colaboração parecem ser

apresentadas sobre uma ética de responsabilidade e não de cuidado.
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Actualmente, procura-se a mudança de uma cultura de individualismo para um

cultura de colaboração e colegialidade. Defende-se que os professores desenvolvem as

suas competências partilhando e aprendendo uns com os outros. Pesquisas realizadas,

como se pode ler em Hargreaves (1998, p. 209), levam à conclusão que os professores

que sentem mais confiança e o apoio colegial leva a uma maior tendência para novas

experiências.

Os estudos de eficácia das escolas correlacionam estes factores com resultados

escolares positivos.

Sobre a cultura organizacional da escola e o comportamento dos professores,

Sarmento (1994, p. 105) fala do estudo de Jennifer Nias, sobre cinco escolas inglesas

consideradas eficientes e abertas, onde se verificou existir uma “cultura de colaboração”,

definida pela integração equilibrada de todos os professores independentemente das suas

ideologias e pedagogias. Refere, ainda, estudos sobre escolas americanas onde se

verifica que o factor mais influente na eficácia dos professores é a colegialidade, e as

escolas mais bem sucedidas eram aquelas que tinham culturas organizacionais onde

eram favorecidas as relações humanas de entreajuda, onde os professores partilhavam

crenças e valores coexistindo com uma razoável autonomia das práticas de trabalho.

A liderança transformacional, a tomada de decisões partilhada, colaboração e

partilha, têm grande destaque nas novas correntes de gestão, pois geram satisfação e

motivação nos elementos da organização. A escola é um cenário onde se aplicam estas

ideias e os professores beneficiam ao nível do seu desenvolvimento profissional.

A escola portuguesa está a ser atravessada por estas correntes e é exigido aos

professores, com a nova reforma curricular, que organizem e planifiquem o seu trabalho

em colaboração. Cada Escola tem que elaborar o seu Projecto Educativo adaptado à

realidade da escola e cada Conselho de Turma tem que elaborar o seu Projecto

Curricular de Turma sobre a coordenação e responsabilidade do Director de Turma.

O Director de Turma assume o papel de coordenação de todos os professores do

Conselho de Turma, no processo de elaboração, aprovação e avaliação do PCT. O

Projecto Curricular de Turma, tem que ser elaborado tendo em conta (entre outros

aspectos) a integração do currículo e da avaliação, a articulação e contextualização dos

saberes visando aprendizagens significativas e a formação integral do aluno, a
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valorização das aprendizagens experimentais e a valorização da diversidade de

metodologias e estratégias de ensino de forma a favorecer o desenvolvimento de

competências numa perspectiva de formação ao longo da vida.

A necessidade da existência de Projecto Educativo reflecte uma nova concepção

de escola e de sociedade, uma nova cultura onde surgem conceitos primordiais, como

autonomia e participação.

A eficácia do Projecto só pode resultar de uma efectiva autonomia organizacional

onde, através do PEE, é formalizada a participação da comunidade educativa e traduz-se

a autonomia nas opções, na gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros.

Integra-se inteiramente a construção destes documentos numa cultura de colaboração.

O sucesso da reforma curricular, do desenvolvimento profissional dos professores

e dos processos de liderança são vistos como resultado de relações de colaboração

positivas.

No entanto Hargreaves (1998, p. 211) chama a atenção para algumas críticas sobre

a dificuldade de implementação em questões como o tempo disponível para os

professores trabalharem em conjunto e também relativamente ao entendimento que cada

um faz de trabalho de colaboração e colegialidade.

A nossa experiência de Direcção de Turma confirma a dificuldade de que se

reveste o trabalho de colaboração, por exemplo, na elaboração e avaliação do Projecto

Curricular de Turma.

Cada professor com um horário completo, tem de 5 a 8 turmas e terá durante cada

período pelo menos 3 reuniões por turma, para além das reuniões de grupo disciplinar ou

de Directores de Turma, o que significa que dificilmente terá disponibilidade de tempo e

motivação para um trabalho efectivo de colaboração interdisciplinar, onde se procura

uma cuidadosa intercessão de saberes e projectos de trabalho. Esta reforma curricular

que no conteúdo se baseia numa perspectiva cultural tão acertada com o que se considera

correcto, na vivência do dia-a-dia traduz-se muitas vezes apenas no aspecto burocrático

de produção de documentos que são exigidos pela legislação e não em mudança de

práticas e mentalidades.

O PCT é um produto que deve ser construído todos professores do conselho de

turma para aquela turma com as suas especificidades, mas na prática um Director de
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Turma não é um simples coordenador de um trabalho colectivo, pois a responsabilidade

da elaboração, implementação e avaliação assenta no D.T. e o PCT reflecte o tipo de

liderança e sua eficácia, a cultura dos professores do Conselho bem como a cultura dessa

escola.

Não são facilmente perceptíveis ao exterior do Conselho de Turma sinais

reveladores da vivência e das práticas correspondentes a esse projecto, uma vez que pode

ser produzido um documento, muito completo e formalmente correcto, que não resulta

de uma elaboração empenhada de todo o Conselho; mas é basicamente um produto do

D.T., aprovado por todos em reunião. Mas é o D.T. que tem a responsabilidade de

apresentar o documento aos órgãos de gestão.

Hargreaves (1998, p. 219) identifica situações como esta descrita, como

“colegialidade artificial”, em que a relação de colegialidade entre os professores não é

espontânea mas regulada administrativamente, compulsiva pois o trabalho de pares é

uma obrigação, orientada para a implementação tendo em vista implementar ordens do

Ministério, fixas no espaço e no tempo, cada reunião é marcada previamente com

duração prevista e sujeita a falta do professor. Como diz Hargreaves (idem, p. 220) é

uma “simulação administrativa segura de colaboração”.

Outro tipo de cultura identificado por o autor citado é a cultura balcanizada, que se

relaciona com a existência de pequenos grupos, com fronteiras bem limitadas.

A forma balcanizada da cultura dos professores é definida pela forma como

interagem. Consistem, “em situações nas quais os professores trabalham, não em

isolamento, nem com a maior parte dos seus colegas, mas em sub-grupos mais pequenos,

no seio da comunidade escolar, tais como os departamentos disciplinares. Trazem

desvantagens a vários níveis com por exemplo aquilo que sabem e acreditam num

departamento pode ser muito diferente do que acontece noutro. Isto irá traduzir-se numa

maior dificuldade de comunicação e trabalho conjunto.

Podemos compreender que a escola é um espaço de diversidade e de intercessão

de culturas de cada elemento e da própria cultura da escola. A cultura organizacional

escolar é um processo de simbiose entre a organização e os seus membros. Importa é

saber aproveitar essa diversidade de uma forma construtiva e encarar a pluralidade como

um factor enriquecedor, que sirva como alavanca de transformação e não estagnação.
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As dinâmicas estabelecidas em grupos sociais e nas organizações, em particular na

organização escola, processam-se inseridas numa trama de culturas.

A cultura é um conceito que para além das várias definições que se possam

encontrar, é um processo activo de construção da realidade em que as pessoas criam e

recriam os mundos em que vivem. O professor Director de Turma é uma personagem

que terá de ser culturalmente rico e enriquecedor, eficiente nesta construção permanente

da realidade.

Constitui um desafio, que Director de Turma tem que encarar diariamente,

conseguir construir um sentido coerente de finalidades a atingir, que não se restrinja à

aplicação de normativos legais impostos pela administração central.
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