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Resumo 

O estudo é de natureza descritivo das pesquisas mais recentes sobre as decisões pré-interativas de 

ensino em Educação Física. O planejamento é uma janela estrategicamente privilegiada para melhor 

conhecer o ensino, e tomamos como ponto de partida o paradigma do Pensamento do Professor. A 

literatura assinala diferenças marcantes em relação ao percurso de socialização dos professores, i.e., 

sobre os diferentes estágios de desenvolvimento profissional, aqui descritos como os 4 E – Estagiários, 

Experientes, Eficazes e Experts. A finalidade do estudo é analisar as características dos processos 

cognitivos pré-interativo dos diferentes estágios do desenvolvimento profissional dos professores de 

Educação Física. O estudo tem por objetivos: a) Identificar o perfil decisional pré-interativo de 

professores de Educação Física classificados como Estagiários, Experientes, Eficazes e Experts; b) 

Conhecer as características evolutivas do perfil decisional pré-interactivo no percurso profissional dos 

professores. A experiência profissional e pessoal dos professores parece distinguir o perfil decisional 

pré-interativo, assentando nos habitus e nas representações as suas concepções teóricas e práticas. O 

planejamento do ensino consiste em reproduzir cenários próximos da realidade, tornando-se rotinas, 

consolidadas ao longo dos anos de experiência docente 
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Abstract 

The study is descriptive, based on recent research on Physical Education teachers’ preactive decisions. 

Planning is a strategically privileged window better to know education, and takes as starting point the 

Teacher thinking paradigm. Research assigns differences about teacher socialization process, i.e., on 

the different phases of professional development, here described as student-teachers, experienced, 

effective and expert. The purpose of the study is to analyze the characteristics of the preactive 

decisions of different periods of Physical Education teachers’ professional development. The study has 

for objectives: a) to identify the preactive decisional profiles of these teachers; b) to know the 

characteristics of the preactive decisional profile at developmental stages. The professional and 

personal experience of teachers seems to distinguish the preactive decisional profile, seating on the 

habitus and the representations its theoretical and practical conceptions. Teacher planning consists on 

reproducing scenes next to the reality, becoming routines, consolidated throughout the years of 

teaching experience. 
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Introdução 

O ensino caracteriza-se, para além de outras características, pela imprevisibilidade, já apontado num 

texto clássico de Doyle (1985) e reafirmado em revisões mais recentes da literatura (Peterson, 2005). 

Na teoria das organizações há um princípio fundamental: quanto mais imprevisível o sistema, maior é 

a necessidade de planear. Ou seja, se um sistema se apresenta como muito previsível, perguntamos: 

Para que serve planear, se as coisas acabam por acontecer assim mesmo? A conclusão é que não se 

torna necessário planear nos sistemas previsíveis. 
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Mas, podemos argumentar que, se o sistema for altamente imprevisível – p. ex., se tiver 40 variáveis 

(o que, em análise combinatória, daria 40!, um total de 8.159 15247 combinações, leia-se, algo maior 

que 8 seguido de mais 47 zeros), qual o interesse em controlar quatro dessas variáveis?  

Voltemos novamente à matemática: 36 variáveis em análise combinatória é igual a 36!, ou seja, soma 

1.376 37543. Assim, o controlo de 4 variáveis permitiria reduzir as combinações em mais de 6.74 

(8.159 15247 menos 1.376 37543). E reduzir as combinações significa estabilizar cenários e decisões, 

economizar processos de análise e de decisão e, através das variáveis controladas, reduzir a 

imprevisibilidade do sistema. Estas qualidades estão incluídas no planeamento. 

No ensino, o planeamento do professor pode ser definido como o processo que liga o currículo e as 

particularidades do cenário de ensino (Januário, 1996a), sendo um processo interno de tomada de 

decisão. Assim, a análise de qualquer processo de planeamento é insuficiente se não levar em linha de 

conta as variáveis fundamentais do sistema e que o caracterizam, a saber:  

a) o currículo em que se insere e como referente, 

b) as particularidades do cenário de ensino (instituição, objectivos, diagnóstico de alunos, conteúdos, 

materiais, etc.), 

d) a actividade de reflexão associada, e  

e) os produtos materiais do processo de planeamento – as decisões e os planos. 

Havendo várias dimensões do processo de planeamento (a curto, a médio, a longo e a muito longo 

prazo), vamos focar-nos apenas nas decisões pré-interactivas de ensino, definidas como as tomadas de 

decisão prévias à aula, a maior parte das vezes estando ‘na cabeça’ do professor (formalizadas por 

escrito só em algumas situações e como tarefa individual, ao contrário das outras dimensões de 

planeamento). No entanto, não nos enganemos: as decisões pré-interactivas são apenas uma parte do 

processo de planeamento.  

Para Graça (2001), o planejamento é uma janela estrategicamente privilegiada para melhor conhecer o 

ensino, e tomamos como ponto de partida o paradigma do Pensamento do Professor. O presente estudo 

tem por objetivos: 

1. Identificar e descrever o perfil decisional pré-interativo de professores de Educação Física 

classificados como Estagiários, Experientes, Eficazes e Experts; 

2. Conhecer as características evolutivas do perfil decisional pré-interactivo no percurso profissional 

dos professores de Educação Física.  

Considerar os 4 E (Estagiários, Experientes, Eficazes e Experts) significa compreender o 

percurso profissional, desde o início e ainda na fase de formação inicial (Estagiário), até 

atingir estadios de desenvolvimento tidos como qualificados – Experiente, Eficaz e Expert. No 

entanto, algumas definições são necessárias, até porque os critérios utilizados divergem.  

Os estudos sobre Estagiários nem sempre utilizam os mesmos critérios, dado que há situações 

em que alguns possuem experiência de ensino anterior. Por esta razão, alguns estudos 

consideram os Iniciantes (Beginning teachers). Recente literatura tem focado a necessidade de 

estudos de acompanhamento da formação no 1.º ano de profissão (Good et al., 2006; 

D’Aniello, 2008; Hiebert et al., 2007; Liston et al., 2006; Grossman & McDonald, 2008), 

tendo em comum alguns aspectos fundamentais como: a definição de competências, os 

mecanismos de certificação da formação, a supervisão e o apoio, e a qualidade das práticas de 

ensino, concluindo que a formação inicial faz diferença (Good et al., 2006; Kelley, 2004). 

Os estudos sobre as decisões pré-interactivas comparando Experientes e Inexperientes utilizam 

diferentes critérios. Dois tipos de critérios podem ser utilizados para definir experiência (Januário, 

1996b): a) a quantidade de experiência, medida em horas de voo para os pilotos, tempo de serviço 

para os funcionários públicos ou número de operações para um cirurgião; é um critério mais fácil de 

utilizar, embora genérico e económico em teoria; e b) a qualidade de experiência, mais difícil de 

operacionalizar, e dependendo dos parâmetros valorizados.  

A qualidade da experiência depende do conhecimento, conceito que encerra vários tipos de cognição: 

o conhecimento declarativo (aquilo que um profissional sabe em teoria do seu métier), o conhecimento 

estratégico (a forma como representa, como organiza e como lida com esse corpo de constructos) e o 

conhecimento operatório (como faz, os meios que utiliza para pôr em prática esse conhecimento).  
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A comparação entre professores especialistas e não especialistas (ou com formação específica e sem 

formação específica) leva em consideração a quantidade e qualidade da formação possuída pelos 

professores e consegue facilmente distinguir diferentes perfis decisionais. 

O critério de eficácia (professores eficazes e não eficazes) define-se em função do desempenho dos 

alunos na unidade de ensino, tendo por referência os ganhos de aprendizagem. Existe abundante 

literatura sobre eficácia pedagógica e sobre os comportamentos de ensino e de aprendizagem, mas 

relativamente às decisões pré-interactivas e combinando os paradigmas de investigação processo-

produto e pensamento do professor recenseamos apenas os estudos de Henrique (2004) e Henrique e 

Januário (2005). 

Finalmente, temos o conceito de professor expert, mais difícil de definir e considerado como o estadio 

de desenvolvimento profissional mais qualificado. Autores como Shulman (1987) e Berliner (2004) 

caracterizam o conhecimento e o comportamento dos expert em alguns traços: o conhecimento do 

expert é especializado, específico do domínio do conteúdo e da área de expertise considerada; o 

conhecimento do expert é organizado em quadros de referência pessoais e em sistemas de legitimação 

pela experiência; o conhecimento do expert é tácito, prático e não é directamente acessível, 

principalmente em ambiente descontextualizado; os experts são mais flexíveis, são planejadores mais 

oportunísticos, mudam os cenários de ação mais rapidamente; os experts desenvolvem rotinas de 

ensino, realizam processos de pensamento mais conscientes e mais complexos; os experts 

desenvolvem processo auto-reguladores e possuem rotinas particulares no planejamento das atividades 

de ensino. 

No que respeita às decisões de planeamento, a expertise e o conhecimento do expert caracterizam-se 

pela incorporação de rotinas de ensino e de rotinas de planeamento (Januário, 2008). 

Os 4 E representam, assim, vários estágios no desenvolvimento profissional, com início no 1º ano de 

experiência docente até à expertise.  

 

Considerações metodológicas 

A pesquisa é do tipo descritivo numa perspectiva comparativa e interpretativa das investigações mais 

recentes sobre a identificação das decisões pré-interactivas de ensino em Educação Física.  

Constatamos que a maioria dos estudos, pelas dificuldades metodológicas de tratamento dos dados e 

de acesso à actividade interna do pensamento, utiliza pequenas amostras (até 8 professores), tendo um 

estudo 43 professores (Piéron e Cloes, 2007), uma amostra de 30 professores em Twardy & Yerg 

(1987), 22 professores os estudos de Januário (1992, 1994, 1996a) e 20 estagiários outros estudos 

(Anacleto, 2008; Januário, Anacleto e Henrique, 2009), com pelo menos 2 aulas consecutivas (que 

será o mínimo que recomendamos para este tipo de estudos), comparando professores estagiários, não 

especializados, especializados, inexperientes, experientes, não eficazes e eficazes.  

As técnicas utilizadas são específicas e já recenseadas em Clark & Peterson (1986): entrevista 

retrospectiva, simulações (cenários), entrevista de estimulação da memória e pensar de viva voz. As 

duas primeiras serão as mais adequadas para identificar as decisões pré-interactivas (que não as 

restantes decisões de planeamento, entenda-se), dado que permitem melhor identificar as rotinas de 

ensino e de planeamento e fazem um scanner mais completo das decisões pré-interactivas 

efectivamente mobilizadas (Januário, 2008).  

A literatura ressalva, também, as limitações do design metodológico para aceder aos pensamentos e 

processos internos dos professores em associação com as suas práticas. Deste modo, nem sempre os 

designs se adequam ao carácter intrínseco e subjetivo do pensamento profissional, adquirindo sentido 

enquanto quadros de inteligibilidade e formas de significar o mundo e a profissão, já de si perpassados 

por outras intersubjectividades. Várias são as limitações, entre as quais destacamos três:  

a) a predisposição dos professores em expressar as suas concepções e crenças mais profundas, como 

justificativos das decisões e comportamentos perante o investigador;  

b) a descontextualização, significando a amputação da situação prática; os processos de pensamento 

não podem ser analisados no vazio, mas sempre referidos a um contexto prático particular e próximo 

da realidade; estas duas limitações justificam a necessidade de utilizarmos e adaptarmos modelos e 

técnicas de investigação apropriadas, já validadas e testadas, oriundas da Psicologia Cognitiva, que 

possibilite adentrar no iceberg cognitivo dos professores; 
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c) a ideia de que os pensamentos, concepções e crenças dos professores sobrevivem imutáveis ao 

longo do tempo, ou seja, questiona-se a validade temporal dos estudos, assumindo certo presentismo 

das concepções e das perspectivas dos professores que, segundo a literatura, sofrem alterações com o 

evoluir da pessoa e/ou dos contextos.  

Assim, considerando a natureza atemporal dos processos cognitivos, esta área de investigação 

apresenta a necessidade de estudos longitudinais, que possibilitem compreender a evolução destes 

processos e quando se automatizam nas ações de ensino dos professores, tornando-se rotinas (Clark & 

Peterson, 1986; Januário, Anacleto & Henrique, 2009). 

 

Mapeamento das investigações sobre decisões pré-interativas 

A literatura revista assinala marcantes diferenças em relação ao percurso de socialização dos 

professores de Educação Física, i.e., em relação aos diferentes estágios de desenvolvimento 

profissional, aqui descritos como os 4 E – Estagiários, Experientes, Eficazes e Experts. 

Conceptualmente, o planejamento corresponde à função reflexiva do docente com vista a organizar de 

modo flexível e sistemático os conteúdos curriculares e a intervenção docente em função dos objetivos 

educacionais, de forma a antecipar um plano de ação eficaz (Ramirez, 2002). Existem vários modos de 

representar e organizar estes elementos, resultando em modelos de planeamento. O modelo mais 

citado na literatura é de tipo racional-linear, de inspiração tyleriana.  

Pereira (1999) investigou como o nível de desempenho profissional se associa aos processos de 

planejamento, analisando os modelos de planificação e os processos de pensamento pré-interativos e 

interativos do ensino. A amostra é de 8 professores do 2.º ciclo do ensino básico, 4 com mais de 7 anos 

de ensino e 4 a lecionar pela primeira vez. Solicitou aos professores que planificassem uma unidade 

didática e utilizou a técnica de pensar de viva voz, a entrevista estruturada e a entrevista de 

estimulação da memória a partir de aulas gravadas em vídeo. Constatou que os professores planejam 

segundo o modelo tyleriano, privilegiando a definição de objetivos; utilizam quatro tipos de 

planificação (anual, de período, de unidade didática e de aula); para os experientes, a planificação é 

necessária para estruturar a progressão da aprendizagem dos alunos e, para os menos experientes, 

funciona mais para proporcionar confiança e segurança durante o ensino; o planejamento dos menos 

experientes é mais sistemático, formal e detalhado, enquanto o dos experientes é literalmente um 

processo cognitivo menos sistemático e mais integrado. 

O estudo de Twardy & Yerg (1987) propôs a 30 futuros professores um plano de sessão de voleibol de 

30 minutos, cujo objetivo principal era ensinar o remate. Foi utilizada a técnica pensar de viva voz. 

Uma vez mais, a estrutura da atividade constituía o ponto central da planificação. A grande maioria 

dos professores indicava a atividade, a analisava, e a avaliava na sua sequência de aprendizagem. 

Menos de metade identificava o nível de habilidade dos alunos e a sintonia entre as necessidades dos 

alunos e o que se propunha ensinar. Apenas um professor tomou nota dos progressos dos alunos e 

nenhum examinou a concordância entre o objetivo e a instrução. Os autores acharam relações 

significativas entre o comportamento dos professores em sua programação e sua ação de ensino, em 

particular, o conteúdo previsto, as demonstrações e a apresentação de tarefas. 

O estudo de Januário (1992) relacionou as decisões pré-interativas e os comportamentos interativos de 

ensino. Utilizou a entrevista retrospectiva e, com uma amostra de 22 professores e 44 sessões, permite 

uma generalização aceitável das conclusões. O autor destaca o carácter interdependente das decisões 

dos professores. Diversas conclusões merecem especial atenção: a) o carácter intencional da reflexão 

pré-interativa no comportamento interativo; b) as relações no interior das fases pré-interativa e 

interativa são mais consistentes do que a existente entre fases; c) as relações entre as variáveis da fase 

pré-interativa são mais fortes; d) uma planificação mais rica corresponde a melhores indicadores do 

comportamento na aula; e) as variáveis que refletem a participação do aluno na aula são as que 

apresentam relações mais fortes com a fase pré-interativa; f) as preocupações práticas identificadas 

durante a fase pré-interativa se refletem na aula; e g) a organização e gestão do tempo associa-se às 

variáveis pré-interativas, i.e., dependem do planejamento. 

Nos estudos de Januário (1994; 1996b), comparando 13 professores experientes e 9 estagiários, a 

diferença reside, principalmente, em constructos sobre regras e rotinas de organização dos alunos e 

procedimentos da função instrução (tal como em Moreira, 1998 e Gouveia, 2002). Quanto aos 

sistemas de legitimação, não foram observadas diferenças. Outra distinção reside na indiferenciação 
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do ensino pelos estagiários na fase pré-interativa. Todavia, é de notar que, nos mais experientes, a 

diferenciação do ensino não se reflecte, de forma consistente, na sala de aula. Os mais experientes 

evidenciam maior número de pensamentos didácticos, enquanto que os estagiários possuem menor 

número de constructos didácticos na fase prévia do ensino. Quanto ao diagnóstico, não foram 

observadas diferenças e a literatura apresenta resultados diversos na comparação entre grupos de 

professores com experiência e capacidade diferenciadas.  

Uma maior densidade de pensamentos e decisões pré-interactivas é patente nos professores experts 

(Moreira, 1998). A amostra contou com 2 estagiários e 2 docentes expert, e utilizou as entrevistas 

retrospectiva e de estimulação da memória com visualização de segmentos da atividade. Constatou 

diferenças nos processos de pensamento dos 2 grupos de docentes; na fase pré-interactiva: os expert 

preocupam-se principalmente com os aspectos directamente relacionados com as capacidades dos 

alunos, enquanto os principiantes se centram mais no self e na sua prestação. 

O estudo de Anacleto (2008) identificou as decisões pré-interativas de estagiários e utilizou a 

entrevista retrospectiva. Os resultados seguiram genericamente a literatura e foi possível constatar a 

importância que o planeamento tem para estes professores: uma ferramenta que lhes possibilita 

autonomia, segurança e controle, promovendo mudanças em suas práticas pedagógicas, permitindo 

estabelecer suas metodologias, e fazer seleção de conteúdos e de atividades pedagógicas mais 

adequadas aos alunos, segundo o interesse ou suas necessidades e dificuldades.  

Com a finalidade de elucidar o perfil decisional de estagiários, Januário, Anacleto & Henrique (2009) 

utilizaram a entrevista retrospectiva com uma amostra de 20 professores em Estágio Pedagógico e 60 

aulas. Os autores identificaram quatro perfis decisionais na amostra, aplicando a estatística cluster 

analysis: o perfil 1 demonstrou que as concepções pessoais sobrepõem às adquiridas na formação 

inicial; recorrendo com frequência à memória profissional proveniente de sua trajetória profissional 

antes da licenciatura, para a tomada de decisões pré-interativas; o perfil 2 abrangeu a maioria dos 

estagiários (75%), com uma atitude de indiferenciação do ensino, poucas decisões alternativas e 

limitada capacidade de gestão e controle da atividade, indiciando ser um perfil tipicamente 

influenciado pelas características do processo de formação inicial; o perfil 3, independente dos 

estagiários que o compõem não terem lecionado antes do Estágio, revela um perfil diferenciador, com 

características de pensamento típicas de professor experiente; e, por fim, o perfil 4, um perfil atípico e 

singular, cujo processo de pensamento didático é simplista, demonstrando limitada capacidade de lidar 

com a diversidade do contexto de ensino. 

No âmbito da Educação Física Especial, Oliveira (1997) analisou a relação entre as decisões pré-

interativas e os comportamentos de professores em turmas regulares e em turmas inclusivas de alunos 

com Necessidades Educativas Especiais (NEE). A amostra é de 4 professores de Educação Física do 

2.º ciclo do ensino básico, 2 com especialização em Educação Especial e 2 sem especialização. 

Utilizou a entrevista semi-estruturada, a entrevista estruturada pré-aula e a observação do registro 

vídeo. Os resultados apontam para uma ausência de decisões relacionadas com um ensino 

diferenciado, apesar dos professores formularem um diagnóstico muito geral das dificuldades ou dos 

problemas particulares dos alunos com NEE e de reconhecerem a necessidade de adotar alguma 

modalidade de diferenciação do ensino.  

Com a finalidade de analisar a relação entre os processos de planejamento e a experiência profissional, 

Gouveia (2002) utilizou uma amostra de 6 professores (3 com menos de 5 anos e 3 com mais de 10 

anos de ensino). Utilizou as entrevistas retrospectiva e de estimulação da memória com visionamento 

de partes da atividade. Os professores experientes e os principiantes revelam diferenças ao nível dos 

pensamentos e decisões pré e interativas; os experientes apresentam um planeamento mais rico ao 

nível dos fatores intervenientes – valorizam o conhecimento pedagógico, as características dos alunos, 

os dispositivos de gestão da aula e os objetivos; os principiantes valorizam a especificação dos 

conteúdos em detrimento da explicitação de objetivos.  

Comparar professores experts e principiantes nas decisões relativas à planificação, contribui para 

determinar os aspectos em que se centram os professores quando preparam uma aula (Housner & 

Griffey, 1985; Griffey & Housner, 1991). Estes autores utilizaram as técnicas pensar de viva voz e a 

estimulação da memória numa situação semicontrolada, na qual os professores prepararam uma 

iniciação às técnicas de futebol e basquetebol. Durante a planificação, os professores experientes 

solicitavam mais informação sobre as condições de aprendizagem, dedicando o dobro do tempo para 
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decidir as estratégias da aprendizagem a utilizar. Pareciam mais implicados que os principiantes na 

gestão das atividades e na informação a proporcionar aos alunos para facilitar a aquisição de 

habilidades motoras. Suas decisões referiam-se à evolução do nível dos alunos, ao feedback, a 

demonstração e à forma de focar a atenção dos alunos nos aspectos críticos da realização das tarefas. 

O processo reflexivo do professor, enquanto conjunto de pensamentos e decisões que se processam 

antes e após a aula, e o domínio da matéria de ensino constituem os objetos de estudo em Saraiva 

(1997). A amostra é de 4 professores, 2 especialistas em Handebol e 2 especialistas em Dança. A 

seleção da amostra implicou critérios para validar o nível de competência técnica (expertise) da 

matéria lecionada. Foi utilizada a entrevista retrospectiva (pré e pós-aula). As conclusões 

evidenciaram que o domínio da matéria influencia as características do planejamento e que diferentes 

níveis de conhecimento do conteúdo condicionam a qualidade das decisões pré-interativas. 

Piéron e Cloes (2007), numa amostra de 43 professores (27 com mais de cinco anos de experiência 

docente e 19 iniciantes), utilizando a técnica de análise de cenários e entrevistas que requeriam 

decisões de médio prazo, registraram 434 propostas de ações. Os autores encontraram as seguintes 

conclusões: a) os constructos dos experientes são mais diversos que os dos iniciantes, havendo grande 

número de categorias diferenciadoras; b) os experientes referem-se mais a modalidades de adaptação 

das tarefas, os inexperientes recorrem mais a aspectos afetivos da relação pedagógica; c) os 

professores interrogados dispõem de estratégias disponíveis para tratar as diferenças individuais dos 

alunos, ou seja, sugerem preferencialmente intervenções específicas; d) confirmou-se a eficácia da 

técnica de cenários, possibilitando sua utilização na preparação dos professores baseada numa prática 

reflexiva; e) a análise de cenários permite aos professores interrogar-se regularmente sobre as decisões 

que tomariam para enfrentar as situações e/ou problemas susceptíveis de serem encontrados na prática. 

Em investigação mais recente, Pereira (2008) propôs-se verificar se a tomada de conhecimento dos 

processos cognitivos dos alunos por parte do professor influencia as decisões pré-interactivas. A 

amostra é de 4 professores do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. Dois professores tinham 8 

anos de experiência docente, os outros dois estavam no seu primeiro ano de ensino. Para a análise das 

decisões pré-interactivas utilizou as técnicas de pensar em voz alta e estimulação da memória. Em 

síntese, concluiu que os pensamentos do professor durante as fases de ensino pré-interativa e interativa 

não foram afetados pela tomada de conhecimento dos processos cognitivos dos seus alunos.  

Henrique (2004) conjugou metodologias quantitativas e qualitativas (os paradigmas processo-produto, 

do pensamento e acção do professor e do pensamento dos alunos), numa amostra composta por 10 

professores classificados como ‘mais’ e ‘menos’ eficazes, selecionados a partir do grupo de 15 

professores participantes da pesquisa de campo. Os objetivos de pesquisa foram a análise e 

comparação dos pensamentos e decisões didáticas dos professores ‘mais’ e ‘menos’ eficazes, assim 

como dos respectivos perfis pré-interativos. Os pensamentos e decisões didáticas foram recolhidos por 

entrevista retrospectiva. A análise dos resultados possibilitou concluir: a) os professores ‘mais’ 

eficazes possuem mais constructos de pensamentos didáticos e de decisões alternativas (estes possuem 

mais opções para enfrentar as contingências do processo ensino-aprendizagem); b) os ‘menos’ eficazes 

têm mais preocupações com as dimensões afetiva e de socialização dos alunos. O teor qualitativo das 

proposições revela que os ‘mais’ eficazes formularam um procedimento mais racional de estruturação 

do conteúdo e elaboração de metas comprometidas em maior grau com a maximização e refinamento 

da aprendizagem dos alunos.  

No estudo realizado por Januário & Henrique (2005), a análise das decisões alternativas de ensino 

indicou que os professores ‘mais’ eficazes, munidos com mais opções para enfrentar as contingências 

do processo ensino-aprendizagem, são capazes de prever com maior frequência alternativas didáticas, 

se munindo de conjecturas estratégicas para controle e gestão da atividade, quando comparados com 

os ‘menos’ eficazes.  

 

Considerações Finais 

Constatamos que os Estagiários apresentam um perfil decisional com processos de pensamentos, 

crenças, teorias e princípios didáticos fundamentados nas práticas quotidianas vivenciadas na 

formação inicial. Estes estudos demonstram que os Estagiários possuem menor número de constructos 

didáticos na fase pré-interativa do ensino, sendo o planejamento um processo de aprendizagem e de 

socialização profissional, dando-lhes segurança psicológica. Em contrapartida, alguns Estagiários 
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apresentam um perfil decisional mais maduro e complexo, devido ao repertório de conhecimento 

oriundo de experiências profissionais e pessoais. Estes estudos demonstram que as concepções 

pessoais se podem sobrepor às adquiridas na formação inicial, recorrendo com frequência à sua 

memória profissional para a tomada de decisões pré-interactivas. Assim, a edificação de um repertório 

teórico e prático vivenciado pelo Estagiário é o fator preponderante na diferenciação do seu perfil 

decisional, que futuramente será automatizado, passando a ser rotinas de pensamento durante o 

planejamento do ensino. 

Quanto aos professores Experientes, o conjunto de estudos revisados permite dizer que os processos 

de pensamento apresentam maior complexidade. Fazem-se distinguir-se nos sistemas de legitimação 

dos pensamentos e decisões pré-interativas, num perfil decisional autônomo – plan independent, 

apoiando-se muito na sua experiência – professional memory. A nossa análise verificou ainda que os 

contructos do perfil decisional pré-interativo dos Experientes dizem respeito a normas e rotinas de 

organização do ensino – instrução, feedback, gestão e controle dos alunos, caracterizando-se por uma 

atitude diferenciadora do ensino, evidenciando maior número de pensamentos didáticos durante o 

planejamento. Sobre a capacidade de diagnóstico, a literatura não é inteiramente coincidente. 

Entretanto, ressalvamos que os Experientes apoiam as suas conceções em formas diversas para 

planejar o ensino, com base no conhecimento das características da classe e da atitude dos alunos, 

investindo mais tempo em desenvolver as tarefas a partir da observação das necessidades dos alunos, 

sendo mais específicos e precisos. Apresentam um perfil decisional capaz de delinear cenários de 

ensino com uma objetividade complexa de intervenção, que se rotinizaram e otimizaram em 

consequencia da trajetória profissional. 

Quanto ao perfil decisional dos Eficazes, constatamos que a literatura revisada centra seus esforços em 

comparar professores ‘mais’ e ‘menos’ eficazes, realçando que os ‘mais’ eficazes apresentam um 

processo de planejamento mais racional, definindo os objetivos, a estruturação do conteúdo e a 

elaboração de metas comprometidas, em maior grau, com a otimização e refinamento da aprendizagem 

dos alunos. Portanto, mostram-se mais comprometidos em criar condições e estimular meios para 

facilitar o alcance das metas de aprendizagem. Para tal fim, mobilizam informações relacionadas com 

a vida escolar e pessoal dos alunos, formas de instrução, nomeadamente, apresentação da informação e 

formas de gestão das tarefas, demonstração, apoio pedagógico e feedback, com a finalidade de 

confrontar suas intenções de ensino com as competências e necessidades dos alunos. Possuem um 

perfil mais consciente, estratégico, mais precatado, flexível e confiante nas suas capacidades 

interventivas originadas de conhecimento sedimentado das experiências adquiridas ao longo do seu 

percurso profissional. Estas caracterísiticas delineadoras do perfil decisional resultam na qualidade, 

criatividade e diversificação dos meios e condições de ensino planejados. Já os professores ‘menos’ 

eficazes limitam-se ao planejamento como forma significativa de aprendizagem e de socialização dos 

alunos, dando-lhes uma grande segurança psicológica. Seus processos de pensamento e tomadas de 

decisões traçam um perfil decisional elementar, causuístico e fragmentado, restringido a objetivos de 

aprendizagem mais simples, fundamentados nas características afetivas dos alunos, em vista as suas 

limitações ou expectativas face ao conteúdo planejado, resultando em menor formulação de 

constructos relativos à instrução. 

E, finalmente, o último nível da profissionalidade, o perfil decisional do Expert. Segundo a literatura 

revisada é dificil definir as caracterísiticas diferenciadoras dos professores Experientes e Experts, mais 

difícil ainda é definir quando o professor se torna Expert. A literatura é unânime ao explicitar que são 

caracterísiticas do perfil decisional Expert a especificidade do domínio integral do contéudo e da área 

de expertise considerada, a capacidade organizacional embasada por um referencial teórico próprio e 

em sistemas de legitimação apurados pela suas experiências, são planejadores mais flexíveis, 

oportunísiticos, estratégicos e gestores, devido a uma capacidade de adequar mais rapidamente os 

cenários de ação, seus processos cognitivos são mais conscientes e complexos em objetividade e 

desenvolveram processos auto-reguladores, caracterizados pela incorporação de rotinas particulares 

nos seus processos de planejamento e de ensino. 

Em síntese, e acreditando na estabilidade dos resultados analisados pelas pesquisas consideradas neste 

artigo, verificamos que a estrutura cognitiva pré-interativa tende a embasar-se no conhecimento e nos 

dispositivos práticos possuídos, assimilados e automatizados durante as fases de desenvolvimento 

profissional. A experiência profissional e pessoal dos professores parece emergir, no que respeita ao 
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perfil decisional pré-interativo, assentando-se nos habitus e nas representações das suas concepções 

teóricas e práticas. Assim, o planejamento do ensino consiste em reproduzir cenários mais próximos 

da realidade, tornando-se rotinas, consolidadas ao longo dos anos de experiência docente. 

Por isso, é importante podermos analisar e compreender como se desencadeia o processo de 

automatização das decisões de ensino e de planejamento durante os estágios do desenvolvimento 

profissional, com a finalidade de conhecer como e quando estes processos tornam-se rotinas da sua 

actividade profissional. 
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