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RESUMO 

A justiça avaliativa é um tema que se encontra em debate há imenso tempo, sendo 

estudada por vários pesquisadores. Este tema suscita um grande motim, uma vez que se 

trata de um assunto delicado, porque agradar a todos de uma forma em geral é tarefa 

complexa. 

Nesta pesquisa bibliográfica vamos abordar temas que se encontram directamente 

relacionados com a avaliação escolar, sendo alguns deles, a Justiça Avaliativa, Métodos, 

Tipos e Critérios de Avaliação. 

Este trabalho foi realizado com o intuito de revelar qual a situação escolar em que nos 

encontramos, com a intenção de demonstrar qual a realidade dogmática existente nas 

escolas no dias que correm, e também com o intento de testemunhar se os alunos sofrem 

de injustiça avaliativa ou não, procurando desta forma mostrar quais os possíveis 

motivos que levam os alunos a se sentirem injustiçados. 

Para este efeito, foi elaborado um questionário com cinco questões, onde a cada uma 

está inerente uma funcionalidade. Na primeira questão poderemos verificar se os alunos 

sabem qual o método pelo qual são avaliados, na segunda questão podemos verificar se 

os alunos gostam dos métodos utilizados para os avaliar, na terceira questão podemos 

verificar se os alunos sentem que o método pelo qual são avaliados é justo, numa quarta 

questão poderemos verificar se os alunos acham justas as notas que lhes foram 

atribuídas e finalmente na última questão poderemos verificar se os alunos acham justas 

as notas que foram atribuídas aos seus colegas de turma. 

Os alunos inquiridos faziam parte da Escola Básica 2,3 de S. Torcato, referente ao ano 

lectivo de 2010/2011, pertenciam ao 7º, 8º e 9º ano de escolaridade, sendo constituída 

pelos dois géneros (masculino e feminino) e perfaziam um total de 310 elementos. 

Este inquérito foi aplicado no decorrer do 3º período do ano lectivo já referido, sendo 

preenchido de forma individual e confidencial, em que os resultados obtidos através dos 

mesmos foram analisados num honesto tratamento de dados. 

Após a apresentação e análise dos resultados obtidos através do inquérito aplicado, 

conseguimos colher algumas conclusões interessantes que se encontram expostas no 

capítulo VI. 

 

Palavras-chave: (In)Justiça Avaliativa, Avaliação, Educação Física. 
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ABSTRACT 

The evaluative justice is a theme that is being discussed for a long time, being studied 

by several researchers. This theme raises a large riot, because this is a sensitive issue, 

because please everyone in a general way it is a complex task. 

In this bibliographic search we will cover topics that are directly related to school 

evaluation, being some of them, the Evaluative Justice, methods, types and evaluation 

criteria. 

This work has been done with the intention to reveal what the educational situation in 

which we find ourselves, in order to demonstrate how dogmatic reality existing in 

schools today, and also with the intent to testify if the students are suffering from 

injustice evaluative or not, trying in this way show what are the possible reasons that 

lead students to feel wronged. 

For this purpose, a questionnaire was drawn up with five questions, where each one is 

inherent a functionality. In the first question we can verify if the students know what the 

method by which they are evaluated, in the second question we can verify if the 

students like the methods used to assess, in the third issue we can check if students feel 

that the method by which they are evaluated is fair, a fourth question we can verify if 

the students think just the notes assigned to them and finally in the last question we can 

verify if the students find fair the notes were assigned to their classmates. 

Students surveyed were part of the Basic School 2,3 S. Torcato, covering the school 

year 2010/2011, belonged to the 7th, 8th and 9th grade, being constituted by two 

genders (male and female) and accounted for a total of 310 elements. 

This investigation was applied during the course of the 3rd period of the school year 

already referred above, being completed on an individually and confidentially, and the 

results obtained through them, analyzed through an honest treatment of data. 

After the presentation and analysis of the results obtained by the inquiry applied, we can 

reap some interesting conclusions which are set out in chapter VI. 

 

Keywords: Evaluative (In)Justice, Evaluation, Physical Education. 
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I. Introdução 

 

Esta tese, foi realizada entre o período de Setembro de 2010 e Dezembro de 2011, como 

requisito para a obtenção do grau de Mestre em Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário, cumprindo o estipulado na alínea b) do artigo 6º do regulamento 

dos Cursos de 2ºs Ciclos de Estudo em Ensino da UTAD, sob a orientação da 

Professora Doutora Ágata C. M. Aranha.  

Desde há muito tempo que a questão da justiça em contexto escolar vem sendo 

estudada, e em todos os estudos realizados, os autores relataram acontecimentos com os 

alunos, cujos seus níveis de satisfação não eram os desejáveis. 

É certo que a justiça é um tema muito complexo e pessoal, uma vez que o que é justo 

para um determinado indivíduo, pode não ser justo para um outro, sendo as opiniões dos 

intervenientes subjectivas. Desta forma, agradar a todos, de um modo geral, torna-se 

tarefa complexa e delicada, principalmente no que diz respeito a crianças em 

desenvolvimento. 

A Educação Física é uma disciplina que coordena a performance motora, sendo que a 

ela também se encontram associados outros juízos, tais como a socialização e o conceito 

afectivo. Esta disciplina é instruída em todo o ensino básico (mas não só) e defronta-se 

com vários desafios sendo o seu capital, a avaliação. 

A avaliação na disciplina de Educação Física transforma-se assim numa avaliação muito 

singular, uma vez que existem parâmetros avaliativos que se ostentam inexistentes em 

qualquer outra disciplina. Os métodos, tipos e critérios de avaliação que constituem esta 

forma avaliativa, carecem de alguma análise, sendo desta forma um desafio para nós, a 

elaboração desta pesquisa.  

Falando agora da organização do presente estudo, podemos antecipar que o mesmo 

assenta numa estruturação dividida em vários capítulos. O capítulo I é constituído pela 

introdução, o II capítulo refere-se ao problema deste projecto, deixando para o III o 

desenvolvimento da revisão da literatura alusiva aos temas que vamos estudar, temas 

como a avaliação exercida na disciplina de Educação Física e tudo o que a que este tem 

a se prende (métodos, tipos e critérios), no capítulo IV, iremos expor a metodologia 

utilizada para que no capítulo seguinte (V) possamos apresentar e analisar quais os 

resultados obtidos através do estudo realizado, e para finalizar, no capítulo VI iremos 

anunciar quais as conclusões obtidas através do honesto tratamento dos resultados, 

assim como apresentar algumas propostas para futuros trabalhos.  
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II. Problema 

 

2.1.Introdução 

Neste capítulo, iremos exibir o problema que se prende a este estudo. Iremos também 

descrever quais as preocupações que nos levaram à elaboração deste trabalho, assim 

como vamos procurar descrever o porquê da realização do mesmo, tentando provar a 

sua utilidade futura assim como toda a importância associada à elaboração deste estudo. 

 

2.2.Problema 

Como é do conhecimento geral, existem inúmeros métodos e diferentes critérios de 

avaliação na disciplina de Educação Física, provocando, embora de uma forma inócua, 

alguns tipos de descontentamento em alguns alunos, que devido a essa realidade 

poderão sofrer possíveis injustiças. 

Com este estudo pretendemos assim encontrar possíveis motivos pelos quais os alunos 

se sintam injustiçados, tendo como principal objecto de estudo a disciplina de Educação 

Física. 

Este estudo foi elaborado com a intenção de procurar aumentar as interacções existentes 

entre Professor/Aluno e Aluno/Aluno, existindo também o sentido de procurar 

aperfeiçoar todo o processo de ensino-aprendizagem, de forma a ir ao encontro do 

sucesso, garantindo a eficácia pedagógica, possibilitando aos alunos um maior 

desenvolvimento não só ao nível do domínio psicomotor, mas também ao nível do 

domínio cognitivo e social. 

Nesta pesquisa, vamos também procurar demonstrar qual a realidade dogmática 

existente, no que diz respeito às avaliações praticadas na disciplina de Edução Física, ao 

mesmo tempo que, com esta investigação pretendemos realizar uma análise e reflexão, 

que nos permita retirar elações, possibilitando-nos o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica exercida.  

De um modo mais particular, ao realizarmos esta investigação, pretendemos também 

obter informações sobre o nível satisfatório por parte dos alunos, associado aos métodos 

e critérios de avaliação que os seus docentes utilizam, assim como procurar verificar se 

existem iniquidades avaliativas no momento da atribuição de notas, ou seja, justiça 

avaliativa no final de cada período. 

Este estudo encontra-se plenamente justificado, porque o tema por nós escolhido foi 

assente, não só na sua plausível utilidade futura no seio da comunidade pedagógica, mas 
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também pelo interesse pessoal, na perspectiva de aumentar o nosso conhecimento 

relativamente ao tema em questão, de forma a diminuir qualquer tipo de injustiça 

avaliativa futura, tanto por nós realizada, como pelos nossos colegas de ofício. 

Deste modo, esta investigação foi cumprida para que a comunidade docente, possa 

contar com mais uma importantíssima ferramenta pedagógica, onde através dos dados 

recolhidos, analisados e discutidos, lhe seja possibilitada uma intervenção mais 

adequada e fundamentada. 

 

2.3.Hipóteses 

Para a elaboração e conclusão deste estudo, foi necessário organizar o seguinte quadro 

de pressupostos, que provavelmente nos irão possibilitar encontrar quais os imagináveis 

motivos associados às possíveis injustiças avaliativas: 

 

PRESSUPOSTOS EXPECTATIVAS 

Dualidade de valores  

existentes  

entre turmas. 

Verificar se existem diferenças nos índices 

de satisfação e justiça avaliativa entre os 

alunos de turmas diferentes. 

Dualidade de normas  

existentes  

nas várias faixas etárias. 

Verificar se existem diferenças nos índices 

de satisfação e justiça avaliativa entre os 

alunos de diferentes faixas etárias. 

Dualidade de critérios  

existentes  

entre anos escolares. 

Verificar se existem diferenças nos índices 

de satisfação e justiça avaliativa entre os 

alunos de anos escolares diferentes. 

Dualidade de preceitos  

existentes  

entre géneros. 

Verificar se existem diferenças nos 

índices de satisfação e justiça avaliativa 

entre os alunos de diferentes géneros. 

Dualidade de juízos  

existentes  

entre docentes. 

Verificar se existem diferenças nos índices 

de satisfação e justiça avaliativa entre os 

alunos de professores diferentes. 

Ilustração 1 - Tabela referente às hipóteses do estudo 
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III. Enquadramento Teórico 

 

3.1.Introdução 

Neste terceiro capítulo, vamos apresentar uma exaustiva pesquisa bibliográfica, sobre o 

tema que se prende a este estudo. De uma forma mais concreta, iremos pronunciarmo-

nos sobre a existência, ou não, de justiça avaliativa e sobre o processo de ensino-

aprendizagem, iremos também proferir sobre a avaliação e em especial da avaliação na 

disciplina de Educação Física, mais propriamente sobre os métodos, tipos e critérios de 

avaliação que esta disciplina ostenta. 

 

3.2.Justiça Avaliativa 

 

“Justiça pode ser conceituada como sendo o conjunto de características e valores, mutáveis em 

razão da evolução social, pelas quais (…) os demais membros da sociedade organizada se 

balizam para criar e seguir regras que, isonomicamente, visem a manutenção dos pactos sociais 

estabelecidos para a criação e manutenção da sociedade, sendo um elemento essencial para a 

obtenção do bem comum. Justiça é, entre outros valores, virtude, liberdade, igualdade, 

racionalidade, boa vontade, boa fé, humildade ante a finitude da vida humana, moderação nas 

acções, honestidade e aplicação de sanções àqueles que descumprirem suas obrigações perante 

a sociedade”. (Nery,  2009)  

 

A procura da justiça é uma finalidade que inquieta todo o direito, e o facto de ter 

existido e existirem direitos injustos, não anula essa aspiração (Nery, 2009). 

O mesmo autor defende ainda que por mais tentativas que os professores, filósofos e 

operadores das ciências jurídicas cumpram, definir o que pode ser considerado como 

justiça, é e sempre há-de ser uma das tarefas mais críticas, delicadas, complexas e 

repletas de subjectividade, ao cargo do Direito. 

A Hegel (2000), pertence uma frase que nos descreve com exactidão a ideia da 

complexidade do significado da palavra justiça, ensinando-nos que o problema não é o 

combate entre a justiça e a injustiça, mas sim a luta entre dois direitos igualmente 

legítimos, uma vez que a justiça carece sempre de uma conquista, pois esta é uma eterna 

procura e não um dom oferecido pela natureza humana. 

Nery (2009) expõe que, todos concordam que este é um tema desesperador, afirmando 

ainda que há autores que defendem que o direito nada tem a ver com a justiça, que é 

impossível saber se uma ordem jurídica é justa usando conceitos éticos, acrescentando 

ainda que existem autores que consideram que a justiça nem é considerado um conceito, 

mas apenas um pseudo-conceito, adicionando que os teóricos optam por recorrer ao 
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apelo dos homens ao sentimento, tornando a justiça mais pessoal, fazendo com que algo 

seja ou deixe de ser injusto, tendo em conta as experiências vividas ao longo da vida. 

No que diz respeito à justiça no âmbito escolar, Marçal (2005) refere que a necessidade 

de se estudarem revelações de acontecimentos justos ou injustos neste tipo de 

ambientes, já foi salientada por alguns autores há algumas décadas atrás, sendo neste 

sentido realizados alguns estudos, cuja principal intenção era investigar quais as 

situações que os inquiridos nomeavam como acontecimentos justos ou injustos. 

Uma escola justa é reconhecida pelo facto de tratar bem os vencidos, não os humilhando 

nem os ferindo, preservando assim a sua dignidade e igualdade de princípios para com 

os outros, fazendo com que o slogan meritocrático sobre o qual uma escola se funda, “O 

sucesso para todos”, se torne vazio, uma vez que a escola “meritocrática” origina 

necessariamente alunos “vencidos”, alunos fracassados, alunos menos bons e menos 

dignos (Dubet 2004). 

 É da própria natureza da meritocracia, a produção de um maior número de 

“vencidos” do que de “vencedores”. Este sistema apresenta dificuldades e limitações 

que não poderiam deixar de ser mencionadas, tais como a oferta de um ensino de 

qualidade irregular, o facto de os alunos possuírem bases e formações diferentes, o facto 

dos piores alunos serem culpados do seu próprio fracasso, entre outras implicações que 

estão longe de serem justas (Senkevics. A. 2010). 

 Assim sendo, como se pode tornar a Escola mais justa? 

 Em jeito de resposta, Dubet (2004) defende que uma escola mais justa deve 

preservar melhor a dignidade e a auto-estima dos que não são tão bem-sucedidos como 

o esperado, sendo necessário aprender a defender outros princípios de justiça, 

combinando-os com o modelo meritocrático, introduzindo uma dose de discriminação 

positiva, com a finalidade de garantir uma maior igualdade de oportunidades. 

Estudos cumpridos sobre percepções de justiça no âmbito escolar, comprovam que 

quando um sujeito se sente tratado de forma justa pelos seus superiores, manifesta 

índices de satisfação mais elevados e um maior comprometimento para com a 

instituição, ou seja, para com a escola, já no caso inverso, quando um sujeito se sente 

tratado de forma injusta, tende a ter um compromisso menor, a cooperar menos com os 

outros e a apresentar taxas de satisfação mais baixas (Brites, 2006). 

Sanches (2007), refere também que vários estudos sobre percepções de injustiça em 

contexto escolar foram realizados no passado, estudos estes que de uma forma geral 



Avaliação – Métodos e Critérios                                                                                       

(In)Justiça avaliativa na disciplina de Educação Física 
 2011 

  

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 6 
 

evidenciam, que a avaliação escolar se encontra centralizada no tema deste estudo, 

(in)justiça escolar. Este mesmo autor relata-nos que vários investigadores, tais como 

Israelashvili, Nichols & Good, Fan & Chan e os Portugueses Gouveia-Pereira & 

Resende, procuraram mostrar quais as razões pelas quais os alunos se poderiam sentir 

injustiçados pelos intervenientes escolares, e em todos os estudos, os relatos mais 

frequentes sobre possíveis injustiças foram: 

 ausência de imparcialidade, diferença de tratamento entre o géneros, 

 tratamento incorrecto, castigos, 

 desilusão com o sistema de atribuição de notas, avaliação escolar. 

Estes estudos parecem indicar que as crianças e os jovens desde cedo identificam e se 

preocupam com as questões da justiça, considerando fundamentais os direitos a serem 

respeitados, tendo condições de aprendizagem, considerando um atentado à verdade, 

dignidade e direitos o desrespeito por estes (Brites, (2006) & Sanches, (2007)). 

 

3.3. Processo Ensino-aprendizagem 

 

“O processo ensino-aprendizagem caracteriza-se pela existência de uma relação pedagógica de 

interdependência e influência recíproca e define-se como sendo a interacção que se estabelece 

entre o professor e os alunos, em que o primeiro assume a responsabilidade da direcção, da 

sistematização e da estruturação de conteúdos e das estratégias de ensino a utilizar, enquanto 

ao segundo cabe a tarefa de se apropriar dos conteúdos de forma activa e criadora 

(participativa e empenhada), sob a concretização de experiências de aprendizagem, que vividas 

e conceptualizadas, operarão as necessárias e desejáveis modificações comportamentais.” 

(Aranha, 2005, p. 3) 

 

No processo ensino-aprendizagem, o docente é um intermediário entre o aluno e o 

ambiente de aprendizagem que suporta actividades de aprendizagem apropriadas 

(Biggs, 2003). 

O processo ensino-aprendizagem não se deve cingir apenas a uma simples transmissão 

de conteúdos, mas sim contribuir de forma permanente para a acção educativa, a qual 

deve ser organizada, participada, coerente e consciente, tornando-a intencional (Aranha, 

2005). 

Atendendo às palavras de Migueis (2008), no processo de ensino, o currículo é 

representado sob a forma de objectivos claros, expressos sob a forma de verbos, que por 

sua vez traduzem o nível de compreensão exigida. Os métodos de ensino utilizados são 

escolhidos com o intuito de cumprir os objectivos definidos e, por sua vez, as tarefas de 
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avaliação desejam avaliar se os alunos estão a assimilar o que os objectivos indicam que 

deveriam estar a aprender. 

Aranha (2005), amestra-nos que o ensino é um processo pelo qual se ambiciona atingir 

determinados objectivos pré-definidos, mobilizando-se para o efeito, meios, estruturas e 

condições, e deste modo organizar estratégias e actividades de forma sequencial e 

combinatória. 

Migueis (2008), refere também que, no processo subjacente à aprendizagem, as 

actividades dos alunos são inseridas no sistema de ensino segundo duas formas: 

 as actividades educativas em si, (o que se pede aos alunos para fazerem 

no período de aprendizagem), 

 as actividades de aprendizagem, estimuladas através do que os alunos 

crêem que vai ser solicitado na avaliação. 

As actividades de aprendizagem, quer sejam originadas pelas actividades educativas, 

pela avaliação ou pelo próprio aluno, originam resultados que são analisados face aos 

níveis de compreensão definidos nos objectivos (Migueis, 2008). 

Aranha (2005) refere ainda, no seu livro sobre Pedagogia de Educação Física e 

Desporto I, que a aprendizagem é um processo do qual emerge ou se altera uma ou mais 

condutas comportamentais, no seguimento de reacções do organismo a determinadas 

condições do meio ambiente, alusivas ao domínio motor e às estruturas cognitivas, 

podendo, num sentido mais amplo e envolvente surgirem transformações na motivação 

e no comportamento social, com efeitos relativamente duradouros ou permanentes. 

Kraemer (2005), diz-nos que no processo ensino-aprendizagem, existe um caminho a 

seguir entre um ponto de partida e um ponto de chegada, sendo necessário verificar se o 

percurso se encontra na direcção desejada, confirmando se alguns pararam por não 

saber o caminho ou por se dirigirem por trilhos errados.  

Deste modo, a motivação é descrita como uma condição e um processo que influencia 

na estimulação, direcção, magnitude e manutenção do esforço (Katzell & Thompson, 

1990) sendo a motivação para a aprendizagem, uma espécie de motor que controla o 

processo ensino-aprendizagem (Stiggins, 2001). 

O último autor defende ainda que, mais do que qualquer outra ferramenta que os 

docentes possam ter ao seu dispor, a avaliação pode aumentar ou destruir o desejo que 

os alunos possuem para aprenderem de uma forma mais rápida e permanentemente, 

sendo a avaliação, um dos factores determinantes à motivação para a aprendizagem. 
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Segundo Kraemer (2005), a avaliação permite também o apoio a um processo a 

decorrer, contribuindo para a aquisição de produtos ou resultados de aprendizagem, 

acrescentando ainda que a avaliação é a parte mais importante de todo o processo 

ensino-aprendizagem. 

Kraemer (2005), acredita que para um processo avaliativo mais eficaz, é necessário 

cumprir a sua função didáctico-pedagógica, auxiliando e melhorando o processo ensino-

aprendizagem. 

Ao longo deste processo, avaliamos a qualidade dos planeamentos, assim como nos 

certificamos se as opções tomadas se encontram ajustadas à realidade, permitindo 

atingir o sucesso, avaliamos também o seu próprio funcionamento através de uma 

análise realizada às estratégias abraçadas, a organização e as metodologias adoptadas 

em função dos objectivos desejados, bem como a coerência das opções tomadas, 

verificando o (in)sucesso alcançado, estabelecendo uma estreita relação entre as opções 

escolhidas (Aranha, 2004a).  

 

3.4.Avaliação  

Avaliar vem do latim a+valere, que significa atribuir valor e mérito ao objecto em 

estudo (Kraemer, 2005). 

De acordo com Borba & Ferri (1997), avaliação tem sido estudada desde o início do 

século XX, sendo as duas primeiras décadas deste século marcadas pelo 

desenvolvimento de testes padronizados para medir as habilidades e aptidões dos 

alunos. 

Guba e Lincoln (1989), dizem-nos que a avaliação vem atravessando quatro gerações 

que surgiram a partir do início do século XX (mensuração, descritiva, julgamento e 

negociação), dando destaque principalmente à 4ª e ultima geração, denominada por 

Avaliação Receptiva Construtivista (Responsive Constructivist Evaluation). 

Enquanto as três primeiras gerações têm por base sistemas fechados com ênfase no 

controle, a quarta geração expressa um sistema aberto, dinâmico e interactivo, com 

ênfase na delegação/partilha de responsabilidades, que dá ao aluno a oportunidade de 

crescimento e transformação (Migueis, 2008). 

Segundo Fernandes (2005), nesta 4ª geração, os parâmetros avaliativos são 

determinados e definidos através de um processo negociado e interactivo, através dos 

agentes envolvidos na avaliação, seguindo um paradigma construtivista, que denomina 
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não só a metodologia que efectivamente é posta em prática na avaliação, mas também a 

epistemologia que lhe está subjacente. 

Todavia, conforme o que nos refere Fernandes (2009), as perspectivas de avaliação 

começaram a ser analisadas à luz de novos pressupostos teóricos, onde a partir dos anos 

sessenta do século XX, surge uma nova abordagem teórica da avaliação que se integra 

num paradigma qualitativo que, segundo Valadares & Graça (1998), a análise do 

processo de aprendizagem realizado pelo aluno nos seus aspectos cognitivos, afectivos e 

psicomotores, passa a ser o principal objectivo deste processo de avaliação inseparável 

do contexto. 

Ainda que esta 4ª geração de avaliação seja difícil de implementar na prática, a verdade 

é que a mesma proporcionou novos panoramas relativos à avaliação, onde 

simultaneamente com o trabalho de outros autores, tem colaborado para o 

desenvolvimento de métodos de avaliação das aprendizagens (Fernandes, 2005). 

Barreira e Pinto (S.D), refere que muita coisa foi alterada em pouco tempo, quer ao 

nível das escolas e da sua organização quer ao nível das próprias medidas associadas à 

avaliação, sem que a isso fosse correspondida uma linha estratégica coerente. Como 

resposta a este problema, surgiu a Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 46/86), 

construindo uma escola democrática, de sucesso e que garantia o ensino e a 

aprendizagens a todos os alunos. 

Esta lei revela um exemplo de funções para a avaliação, que de uma forma imprecisa, 

vai influenciar as posteriores regulamentações sobre a avaliação (Afonso, 1998; Pinto, 

2002), todavia ela transforma a avaliação do aproveitamento escolar em algo com um 

carácter predominantemente formativo e contínuo (Leal, 1992). 

Barreira e Pinto (S.D), dizem-nos que no ano lectivo de 1990/91, surgiu o primeiro 

normativo relativo à avaliação dos alunos do ensino básico e secundário num 

documento único, o Despacho nº 162/ME/91, de 23 de Outubro, onde Afonso (1998) 

considera que o mesmo tem como aspectos mais positivos, a tónica dada ao sucesso 

educativo, à avaliação formativa, à necessidade de implementar medidas diversificadas 

de apoio educativo para os alunos com dificuldades de aprendizagem e ao princípio de 

que a retenção deve ser sempre uma medida de carácter excepcional. 

Um ano mais tarde, este despacho foi revogado pelo Despacho nº 98-A/92 de 20 de 

Junho, que regulamenta que a avaliação dos alunos do ensino básico se encontra 

separada dos alunos do ensino secundário (Boavida & Barreira 1992), no entanto, 
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Martins (1995) e Lobo (1998) consideram existir uma lacuna na execução deste 

Despacho, uma vez que não foi experimentado, nem negociado com os parceiros 

educativos. 

O Conselho Nacional da Educação (1992) aprecia este último Despacho, de uma forma 

globalmente muito mais positiva que o Despacho anterior, em virtude da importância 

atribuída à avaliação formativa enquanto factor central de todo o processo ensino-

aprendizagem, devido à importância atribuída ao trabalho em equipa dos professores, 

assim como aos órgãos pedagógicos e directivos das escolas e também devido à 

participação dos encarregados de educação nas decisões que dizem respeito aos seus 

educandos.  

No mesmo parecer, o Conselho Nacional da Educação referiu ainda, existir alguns 

aspectos negativos ligados a factores intrínsecos e extrínsecos que de certa forma 

poderiam dificultar a concretização das novas práticas avaliativas (C.N.E., Parecer n.º 

2/92). 

Em 1994 foram realizados alguns adiantamentos ao Despacho 98-A/92 pelo Despacho 

normativo n.º 644-A de 15 de Setembro, tendo como objectivo aconselhar uma maior 

equidade, justiça e rigor na avaliação dos alunos (Barreira & Pinto, S.D), adiantamento 

este que não foi bem assimilado no seio escolar, levando a algumas reacções, tendo 

como exemplo as palavras de Baptista (1994): "(…) não faltam neste documento 

indicadores de que o sentido da apregoada Reforma foi invertido e de que regressamos à 

velha escola punitiva e selectiva (…)". 

Assim da suspeita passa-se à confirmação da fraca qualidade do nosso sistema 

educativo (Barreira & Pinto, S.D). 

Segundo o ultimo autor, para se procurar construir uma escola mais eficaz enquanto 

aprendizagem para os alunos, o Currículo do Ensino Básico foi reestruturado a partir do 

Decreto-Lei nº 6/2001, de 18 de Janeiro, e para que isto se torna-se possível, Barreira 

(2002) alertou para o facto de os professores terem que deixar de situar a sua acção 

como gestores do currículo exclusivamente ao nível dos grupos disciplinares e passar a 

incrementar o trabalho cooperativo com todos os outros professores intervenientes no 

processo de ensino-aprendizagem do mesmo grupo de alunos. 

Na mesma linha de pensamento, Pacheco (1996), acrescenta que esta acção deve ser 

pensada mais em termos de escola, de equipa de professores e de comunidade escolar, 

do que em termos da acção individual de cada professor. 
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Barreira e Pinto, (S.D), referem que “é justamente neste quadro que é publicado o 

Despacho Normativo n.º 30/2001 de 20 de Junho que, revogando todos os despachos 

anteriores de avaliação no ensino básico, vem criar uma moldura prescritiva para a 

avaliação nos ensinos básico e secundário”, onde “desde logo este documento não é 

entendido como uma peça separada do currículo, mas com um elemento do próprio 

currículo”(…), sendo a avaliação “encarada pela primeira vez de forma explícita como 

uma prática social contextualizada.” 

Em 2005, surge mais um Despacho, o nº1/2005, com grandes semelhanças ao Despacho 

anterior, no que diz respeito à contextualização, no entanto as alterações existentes 

anulam a sua lógica e coerência interna, sendo que também se pode salientar o facto dos 

exames nacionais no 9º ano regressarem, em nome da garantia de qualidade e rigor. Mas 

será este exame, um instrumento adequado para avaliar todas as competências 

requeridas a um aluno do 9º ano (Barreira & Pinto, S.D)? 

“A avaliação refere-se à recolha de informações necessárias para um (mais) correcto 

desempenho. É um regulador por excelência de todo o processo ensino-aprendizagem.” 

(Aranha, 2004a, p. 44) 

Speck (2002), acrescenta ainda, que a avaliação é uma componente central e 

indissociável do processo ensino-aprendizagem, devendo estar relacionada com as 

perspectivas de aprendizagem adoptadas pelo docente na sua prática educacional. 

O conceito de avaliação, encaminha-nos para uma definição com vários significados, 

tendo em conta as dimensões técnico-científicas e sociopolíticas onde é aplicado, 

tornando-o complexo. Avaliar envolve processos técnicos, que se justificam 

teoricamente, e prende-se com raízes políticas que a determinam (Ferreira, 2007). 

Barreira & Pinto (S.D), referem que a natureza da avaliação, não é um processo que 

recolhe uma unanimidade conceptual, sendo este ponto de vista reforçado, através das 

palavras de Guba & Lincoln (1990), que nos dizem que não existe uma “correcta” 

definição de avaliação que coloque termo à discussão sobre as características e 

objectivos da avaliação de um modo definitivo. No entanto, nos conceitos de avaliação 

analisados, podemos constatar que existem elementos que persistem em surgir, 

nomeadamente a medida, a recolha de informação, o juízo de valor e a tomada de 

decisão, sendo que os últimos três elementos são considerados os principais vectores no 

conceito de avaliação (De Ketele & Rogiers, 1993; Barreira & Pinto, S.D). 
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Para Fernandes (2009), o acto de avaliar caracteriza-se pela atribuição de um valor 

qualitativo ou quantitativo. 

Kraemer (2005), defende que avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a propriedade de 

um processo para a aferição da qualidade do seu resultado, porém, a compreensão do 

sistema avaliativo do processo ensino-aprendizagem tem sido pautada pela lógica da 

mensuração, isto é, associa-se o acto de avaliar ao de “medir” os conhecimentos 

adquiridos pelos alunos. 

Segundo estes autores, o conceito de avaliação pode ser assente num processo 

deliberado e sistemático de recolha de informação (Valadares & Graça, 1998; Liang & 

Creasy, 2004; Fernandes, 2005; Silva & Silva, 2005), subjacente ao que os alunos 

sabem e são capazes de fazer numa multiplicidade de situações, em que tanto os 

docentes como os alunos participam, com o objectivo de melhorar as experiências 

educativas e as aprendizagens (Liang & Creasy, 2004; Fernandes, 2005; Silva & Silva, 

2005). 

Sucintamente, podemos entender a avaliação como um processo de recolha, análise e 

produção de informação, que permite a formulação de um juízo avaliativo, indicado de 

forma qualitativa ou quantitativa, dependendo da função e das finalidades da avaliação, 

que nos transporta para um processo de tomada de decisões diferentes (Barreira & Pinto 

S.D.; Ferreira, 2007). 

 

“Ao longo dos períodos, das décadas e dos modelos referidos pelos autores a avaliação, a pouco 

e pouco, deixa de estar ancorada nos exames e no seu potencial de medida, para estar centrada 

na observação, isto é na recolha de informação com vários objectivos: orientação do aluno no 

sistema, e apoiar o aluno na resolução dos seus problemas, tanto pedagógicos como psicológicos. 

A avaliação torna-se um revelador de sinais e o professor ao persegui-los pode ajudar melhor o 

aluno, tanto no seu encaminhamento para outras opções do sistema educativo como em termos 

pedagógicos.” (Barreira & Pinto, S.D, p. 11) 

 

A avaliação imposta nas escolas, rege-se por normas de excelência e encontram-se em 

documentos oficiais, nos normativos da avaliação, nos conteúdos programáticos, nos 

objectivos do ano e nas competências de nível de ensino (Ferreira, 2007).  

Benvenutti (2002), conta-nos que a avaliação deve estar comprometida com a escola e 

esta deverá colaborar no processo de construção do carácter, da consciência e da 

cidadania, passando pela formação do conhecimento, originando no aluno compreensão 

relativamente ao mundo em que coabita, de forma a este usufruir dele, mas sobretudo 

que esteja preparado para transformá-lo. 
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A avaliação torna-se então parte integrante do processo educativo, encontrando-se numa 

posição central, devido às consequências que a mesma transporta ao nível da 

aprendizagem e desenvolvimento do aluno (Migueis, 2008). 

Segundo o Assessment Reform Group (ARG, 1999) a avaliação é uma das ferramentas 

educativas mais poderosas na promoção de uma aprendizagem efectiva, sendo esta 

afirmação sustentada por Perrenoud (1999), que nos transmite que a avaliação da 

aprendizagem, no novo paradigma, é um processo mediador na construção do currículo 

encontrando-se intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. 

Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das 

provas periódicas sejam super-valorizados em detrimento das suas observações diárias, 

pois a avaliação da aprendizagem possibilita a tomada de decisão e a melhoria da 

qualidade de ensino, informando as acções em desenvolvimento e a necessidade de 

regulações constantes (Kraemer, 2005). 

Segundo Bloom, Hastings & Madaus (1975), a avaliação pode ser pensada como um 

processo de aquisição e verificação de evidências essenciais para aperfeiçoar o processo 

de ensino aprendizagem. 

A isenção inerente à necessidade de analisar a aprendizagem (e não julgá-la) levaria o 

professor e os alunos a reconhecerem o que realmente se sucedeu no decorrer do 

processo, no entanto, devido aos costumes cumpridos nas instituições não se tornou 

possível encontrar uma forma de agir onde essa isenção fosse praticável, uma vez que as 

prescrições suplantam as descrições e os pré-julgamentos impedem as observações 

(Kraemer, 2005). 

Segundo o mesmo autor, a consequência mais grave de todo este processo, é que essa 

insolência não possibilita as melhorias necessárias no processo ensino-aprendizagem, 

sendo este o grande conflito existente na avaliação da aprendizagem. 

Se os nossos objectivos são a educação e a transformação, as opções existentes 

resumem-se ao facto de juntos considerarmos uma nova forma de avaliação, rompendo 

paradigmas, procurando mudar a nossa concepção, modificando a prática, procurando 

assim construir uma nova escola ( Kraemer, 2005). 

Contudo, atendendo às palavras de Migueis (2008), a avaliação ao longo da sua história, 

foi alvo de inúmeros debates que alimentaram polémicas e discussões, que associadas 

ao desenvolvimento das teorias de aprendizagem, e sob influências culturais, sociais e 

políticas diversas, promoveram o seu desenvolvimento, tanto em qualidade como em 
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complexidade, afirmando ainda que a avaliação nem sempre foi definida e considerada 

da forma como o hoje é.  

Estas palavras são complementadas por Fernandes (2005), que nos narra que a avaliação 

é classificada por alguns autores como alternativa, sendo relatada como uma avaliação 

que se fundamenta em princípios que advêm do cognitivismo, do construtivismo, da 

psicologia social e das teorias sócio-culturais e sócio-cognitivas, onde a função 

primordial passa por regular e melhorar as aprendizagens dos alunos, pondo em prática 

as competências dos mesmos, melhorando-as. 

Trata-se de uma avaliação compreendida nos processo ensino-aprendizgem (não restrita 

a propósitos sumativos), mais humanizada, mais ajustada aos contextos experimentados 

por docentes e alunos, mais centrada na regulação e melhoria das aprendizagens, mais 

participada e cooperante, assim como transparente, ou seja, uma avaliação 

eminentemente formativa nos seus métodos e conteúdos (Fernandes, 2005) que não se 

limita apenas à aplicação de formas alternativas de avaliação, mas também à utilização 

da avaliação como componente integrante do processo ensino-aprendizagem (Gipps & 

Stobart, 2003). 

Fernandes (2005) examina ainda mais esta questão, considerando que aquilo a que 

alguns autores se referem como avaliação autêntica, avaliação contextualizada, 

avaliação formadora, avaliação de regulação controlada dos processos de aprendizagem 

ou avaliação educativa, são variantes da avaliação formativa. O mesmo autor relata 

ainda que embora todas estas formas de avaliação tenham as suas próprias 

especificidades, todas elas designam uma avaliação mais orientada para a melhoria das 

aprendizagens. 

Segundo o mesmo autor, à Avaliação Formativa Alternativa atribui-se uma construção 

social complexa, um processo claramente pedagógico, completamente inteirado no 

ensino e na aprendizagem, deliberado e interactivo que subentende uma partilha de 

responsabilidades entre docentes e alunos no que se refere à matéria de avaliação e 

regulação das aprendizagens, onde está incumbido aos docentes um papel decisivo na 

organização e distribuição do processo de feedback, enquanto que aos alunos é entregue 

um papel preponderante no desenvolvimento dos processos alusivos à auto-avaliação e 

à auto-regulação das suas aprendizagens. 

Como forma de desfecho, Kraemer (2005), refere que a avaliação não pode morrer, uma 

vez que é necessária para que possamos reflectir, questionar e transformar as nossas 
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acções, sendo a forma como se avalia, segundo Luckesi (2002), crucial para a 

concretização do projecto educacional. 

Através da afirmação realizada por Bélair (2000), podemos afiançar que uma avaliação 

autêntica deve sempre implicar o aluno em todas as etapas do processo, segundo 

Fernandes (2002), podemos também adiantar que os métodos de avaliação utilizados 

influenciam de forma determinante os resultados escolares dos alunos, bem como a sua 

motivação, auto-conceito, hábitos de estudo e estilo de aprendizagem, finalizando com 

um extracto de Ramos (2001), citado por Kraemer (2005), que nos diz que uma 

avaliação com critérios de entendimento reflexivo, conectado, compartilhado e 

autonomizador no processo ensino-aprendizagem, é o grande desafio para construir 

novos caminhos, para formar cidadãos conscientes, críticos, criativos, solidários e 

autónomos. 

 

3.5.Avaliação na disciplina de Educação Física 

A disciplina de Educação Física é a única, em que o movimento não é encarado apenas 

como um meio para outros fins, mas sim, o momento inicial e final a ser analisado por 

essa disciplina (Manoel, 1986). 

Esta é uma disciplina que educa de um modo pedagógico, uma área designada por 

“cultura corporal” (Colectivo de Autores, 1992), sendo entendida como uma disciplina 

do currículo, que tem como objectivo de estudo, a expressão corporal como linguagem 

(Dias, 2004). 

Para Bratifische (2003), a Educação Física anseia para que as aulas facultem aos alunos 

vivências de habilidades físicas, através de conhecimentos que enfatizam o corpo, 

desporto, luta, dança e ginástica, com o objectivo de enriquecer o vocabulário motor do 

aluno. 

Segundo Mattos & Neira (2002), não se devem avaliar todas as aprendizagens nem 

todas as competências, mas sim apenas aquelas que ambicionam em determinada etapa 

do processo, procurando desta forma, ter o cuidado para não exceder nas intenções, o 

que iria prejudicar todo o processo ensino aprendizagem. 

A inquietude associada à avaliação não é recente, e arrasta sempre consigo algum 

desassossego para a prática do professor, mas quando falamos da disciplina de 

Educação Física, o processo de avaliação torna-se ainda mais complexo e fundamental 

para a eficiência do ensino (Dias, 2004; Santos e Rodrigues, S.D.). 
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Tendo como principal suporte, a pesquisa bibliográfica alusiva à Avaliação em 

Educação Física Escolar, realizada por Dias (2004), o acto de avaliar não implica a 

atribuição de uma nota ou conceito aos alunos, reprovar ou aprovar, classificar como 

apto ou não apto, compromete sim um processo de acompanhamento durante todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Este autor, refere que a avaliação deve ser um meio facilitador do processo ensino-

aprendizagem, procurando descobrir as perdas ou os aumentos de desempenho, relativos 

tanto ao professor como aos alunos, de forma a corrigi-los ou a fortifica-los. 

O processo avaliativo na disciplina de Educação Física resume-se ao reconhecimento, 

diagnóstico, desenvolvimento e valorização da expressão individual, da cultura própria 

e da manifestação de afectividade, procurando viabilizar a aprendizagem e formação 

integral do aluno (Dias, 2004). 

Segundo este autor, a avaliação neste tipo de aulas (Educação Física), tem procurado e 

de forma frequente, o cumprimento das normas burocráticas da instituição, e de uma 

forma geral é realizada tendo em conta a presença do aluno no espaço educativo, o uso 

de um vestuário apropriado para a prática lectiva e a execução dos movimentos. 

Mattos & Neira (2003), sustentam que esta atitude apreciativa revela um desrespeito 

pelo papel que à avaliação é atribuído, enquanto elemento essencial de um projecto 

pedagógico. 

Para Dias (2004), o aluno na disciplina de Educação Física deve ser encarado como algo 

mais do que um simples reprodutor de movimentos e assiduidade às aulas. O professor 

deve procurar incentivar o aluno para que este desenvolva o pensamento, para que 

adquira e aplique os conceitos assimilados durante as aulas, para poder solucionar as 

dificuldades que surgem no dia-a-dia, gerando autonomia. 

Na avaliação em Educação Física, o professor e os alunos podem analisar e discutir em 

conjunto, permitindo que os alunos opinem sobre os critérios que serão escolhidos 

(Mattos & Neira, 2003; Dias, 2004).  

O modo como os alunos argumentam e operacionalizam o problema, será avaliado pela 

eficiência das suas atitudes, ou seja, pela cooperação e respeito para com os colegas no 

decorrer do levantamento de ideias, pela forma como chegam a um consenso e como 

realizam as acções, confirmando a sua legitimidade e eficácia (Dias, 2004). 

Mendes, Nascimento & Mendes (2007), confirma através dos resultados obtidos de 

alguns estudos, que a forma avaliativa aplicada pelos professores de Educação Física, 
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em diferentes níveis de ensino, dirigem-se na maior parte das vezes unicamente ao 

controlo da aprendizagem pela análise da capacidade de reter informação e pela aptidão 

demonstrada nos movimentos técnicos realizados, desrespeitando-se o desenvolvimento 

e o progresso global do aluno. 

Em jeito de oposição, Darido e Rangel (2005), defendem que a avaliação utilizada na 

disciplina de Educação Física não se pode reduzir à apreciação do domínio motor, 

esquecendo as relações cognitivas e sócio-afectivas dos alunos, devendo incluir os 

comportamentos humanos em todas as suas dimensões. 

 

3.6.Métodos de Avaliação 

Segundo Perrenoud (1999), a avaliação que antecede a preparação de um processo 

ensino-aprendizagem, de um plano de curso, ou de qualquer outra actividade é a 

avaliação diagnóstica, sendo indispensável ao longo de todo o desenvolvimento de um 

projecto e não só na fase inicial de um trabalho. A avaliação formativa declara os 

progressos e os obstáculos que se vão expressando ao longo de todo o processo, 

possibilitando assim uma avaliação contínua realçando a avaliação do processo. Este 

autor, relata-nos ainda que a avaliação que ocorre no final denomina-se por avaliação 

sumativa, e contribui para o alcance dos objectivos do processo pedagógico, e não 

apenas para verificar se eles foram ou não atingidos. 

 

3.6.1. Avaliação Diagnóstica 

 
Antes de se dar início ao processo, deve avaliar-se a população alvo, através de uma avaliação 

inicial que permite identificar o real nível dos alunos, constituindo um indicador fundamental 

para a definição de objectivos, estratégias, metodologias, etc. Esta avaliação tem um carácter 

mercadamente diagnóstico. (Aranha, 2004a, p.46) 

 

Fernandes (2009), afirma que a avaliação diagnóstica é cumprida no princípio do PEA 

(inicio do ano lectivo, período lectivo, unidade didáctica ou até mesmo no início de uma 

aula) para desta forma nos certificarmos dos conhecimentos, capacidades dos interesses 

dos alunos sobre os conteúdos a ensinar. 

Este método de avaliação pretende apurar o interesse e disposição dos alunos 

relativamente às novas aprendizagens que lhe vão ser propostas assim como a 

aprendizagens anteriores (conhecimentos prévios) que servem de base àquelas, e desta 

forma prevenir dificuldades futuras ou até mesmo resolver situações presentes (Ribeiro, 

1997; Ferreira 2007). 
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Desta forma, Silva (2004) afiança que a avaliação diagnóstica tem como finalidade 

capital, revelar uma diagnose sobre as performances dos alunos, com o intuito de apurar 

as informações que reflectem para dificuldades de aprendizagem e, por outro lado, 

elucidar o professor para futuras planificações adaptando-as, com base nas reais 

necessidades dos alunos, ou seja, possibilita a orientação do acto educativo.  

A principal finalidade da avaliação diagnóstica é determinar o grau de preparação do 

aluno, as suas características iniciais, antes de principiar uma unidade de aprendizagem, 

servindo de base a futuras decisões didácticas sobre como e por onde começar o 

processo de ensino-aprendizagem (Rosales 1992; Miras & Solé 1996; Ferreira 2007; 

Fernandes 2009). 

Ferreira (2007) acrescenta ainda que nessas decisões didácticas subsiste a adequação 

aos alunos das estratégias, conteúdos, actividades e objectivos para que se criem as 

condições pedagógicas iniciais necessárias, proporcionando assim condições para o 

sucesso educativo dos alunos. 

Na perspectiva de Cortesão (2002), a informação recebida por esta avaliação não pode 

ser tomada como um rótulo que se cola definitivamente ao aluno, devendo sim, ser um 

conjunto de dados que permitem ao professor e ao aluno, em conjunto, progredir na 

aprendizagem. 

Para Nérici (1977), este método avaliativo é uma fase de um procedimento maior que 

abarca um controlo preliminar, pois segundo Méndez (2002), avaliar apenas no final, 

seja por unidade de tempo ou de conteúdo, é chegar tarde para certificar a aprendizagem 

contínua e oportuna, contudo, Fernandes (2009) refere que a avaliação diagnóstica pode 

acarretar alguns riscos se o professor não a souber situar no seu carácter temporário. 

 

3.6.2. Avaliação Formativa 

 
“Ao longo do processo considera-se a avaliação intermédia com uma função formativa dos 

alunos e um papel de regulação, que informa sobre o decorrer do próprio processo e fornece 

eventuais informações sobre a forma de resolver determinadas dificuldades evidenciadas. Esta 

avaliação facilita a identificação e a correcção de insuficiências parciais em cada sequência de 

objectivos.” (Aranha, 2004a, p. 46) 

 

O Despacho Normativo nº 30/2001 (Cap. II – art. 16), define a avaliação formativa 

como sendo a principal modalidade de avaliação do Ensino Básico, assumindo um 

carácter contínuo e sistemático, visando a regulação do ensino e da aprendizagem. 
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Desta forma, a avaliação formativa é aquela que ocorre de forma sistemática, durante a 

realização das diferentes situações e actividades de ensino e aprendizagem com o 

objectivo de aperfeiçoar qualquer um destes processos (Bloom; Hastings & Madaus, 

1983; Fernandes 2009). 

Este método avaliativo tem uma grande importância, pois tem como preocupação 

principal a recolha de dados para a reorientação do processo ensino-aprendizagem e 

constitui o ponto de partida para decisões de aperfeiçoamento (Allal 1986; Rosales 

1992; Cortesão 2002). 

Na avaliação formativa é necessário investigar os tipos de evidências mais úteis ao 

processo, procurar o melhor método de relatar estas evidências, e encontrar formas de 

reduzir os efeitos negativos associados à avaliação (Bloom et.al., 1983). 

Assim sendo, o professor neste processo de avaliação deve realizar uma gestão flexível 

do currículo com a reorganização do programa, sendo este currículo interpretado, 

adaptado e gerido em função das características e necessidades dos alunos, assim como 

os conteúdos de ensino-aprendizagem, que devem ir ao encontro dos interesses e das 

necessidades dos mesmos, para que tenham significado para eles (Fernandes 2009). 

Cortesão (2002) compara a avaliação formativa a uma bússola orientadora, que conduz 

todo o processo ensino-aprendizagem e que possibilita colher dados que ajudam os 

professores e os alunos a reorientar o seu trabalho. 

Neste sentido, esta avaliação foi pensada tanto para quem aprende como para quem 

ensina, tendo como objectivos: fazer o ponto da situação, encontrar meios de combater 

falhas e resolver problemas, servindo também como contrapeso à avaliação sumativa, 

necessária devido a exigências institucionais e sociais (Abrecht, 1994). 

O mesmo autor, contudo, destaca que a avaliação formativa é principalmente destinada 

ao aluno, já que o torna consciente da sua própria aprendizagem e o leva a envolver-se 

cada vez mais nela, deixando para os professores a obrigatoriedade de controlar com 

eficácia e flexibilidade, a aplicação de estratégias pedagógicas tendo em conta os 

resultados, procurando encontrar a solução sem medidas sancionatórias. 

Na perspectiva de Cortesão (1993), a avaliação formativa faculta a análise do processo 

educativo em contexto de sala de aula, com a finalidade de resolver os problemas que se 

diagnosticaram ou que se manifestam no decorrer do processo, sendo esta afirmação 

complementada com as palavras de Ferreira (2007), que afirma que o cumprimento 

desta avaliação contínua em sala de aula é vantajosa. Este método avaliativo possibilita 
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a reorientação do processo ensino-aprendizagem, através da adopção de medidas de 

recuperação ou da utilização de estratégias de ensino individualizado, o que facilita a 

avaliação sumativa e é mais motivador para o aluno (Bassedas & Huguet, 1999; 

Ferreira, 2007). 

Deste modo, é confiada aos professores a tarefa de construir uma estratégia de avaliação 

formativa que se adapte às condições da sua sala de aula (Fernandes, 2009). 

Allal (1986), caracteriza a avaliação formativa segundo duas estratégias de aplicação: a 

avaliação formativa pontual, enquadrada na perspectiva behaviorista, e a avaliação 

formativa contínua, de natureza cognitivista. 

Este autor conta que a avaliação formativa pontual fundamenta-se na pedagogia por 

objectivos, e Ferreira (2007) acrescenta que esses objectivos são comportamentais e do 

domínio cognitivo, estando o processo ensino-aprendizagem organizado por curtas 

unidades de conteúdos, sendo este tipo de avaliação realizada no final de cada unidade, 

permitindo ao professor e ao aluno, identificarem quais os objectivos que foram ou não 

atingidos, através do resultado desta avaliação.  

Allal (1986), relata-nos que, numa fase posterior deste processo, o professor reorganiza 

as actividades, redefinindo-as em função dos resultados obtidos pelos alunos. Essas 

medidas de adaptação são tomadas, sempre com a finalidade de apoiar o aluno a atingir 

os objectivos que não foram alcançados (Fernandes, 2009). 

Desta forma, segundo Allal (1986) e Ferreira (2007), podemos referir que a avaliação 

formativa não está integrada no processo de ensino-aprendizagem, já que se realiza no 

fim do processo educativo. 

A avaliação formativa contínua tem como base uma pedagogia através da descoberta, 

com vários e amplos momentos e técnicas de observação, e a recolha de informações é 

referente ao modo de agir do aluno e não nos resultados, uma vez que a principal 

preocupação encontra-se na compreensão do funcionamento cognitivo do aluno face às 

tarefas propostas, em detrimento dos resultados da aprendizagem (Allal, 1986; Ferreira, 

2007). 

Assim sendo, utilizando as palavras de Fernandes (2009), podemos referir que a 

estratégia de avaliação formativa contínua exige a recolha, análise e interpretação de 

informações sobre o processo ensino-aprendizagem, com o intuito de o orientar, tendo 

como base o diagnóstico das dificuldades de aprendizagem dos alunos e as suas causas, 
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sendo que esta interacção entre o professor e o aluno, permite ao segundo tomar 

consciência do seu processo de aprendizagem. 

Neste método avaliativo os instrumentos devem ser os mais diversificados possíveis, 

procurando utilizar testes, diários ou outros registos, anotações, registos áudio, 

observações, (Black e William, 1998b; Boston 2002; Dreher, 2006; Harlen e James, 

1997, Main, 2003; Peat e Franklin, 2002; Perrenoud, 1988b; Sadler, 1998; Tessmer, 

1993), competindo ao professor utilizar utensílios que lhe facilitem o registo dessas 

observações, tais como: grelhas de observação, listas de verificação e registos 

descritivos preenchidos durante a realização de uma determinada tarefa, sendo 

necessária a sua análise e interpretação, depois dessa recolha de informações sobre o 

processo ensino-aprendizagem (Ferreira, 2007). 

Allal (1986) acredita então que, a avaliação formativa contínua é cumprida durante a 

realização do processo ensino-aprendizagem, estando por isso mesmo, integrada no 

processo já referido. 

Este método de avaliação permite não só envolver o aluno no processo de avaliação, 

como também permite relacionar as dificuldades do aluno com as suas causas 

específicas encadeando a avaliação com a aprendizagem (Ferreira, 2007). 

Black e William (1998a) publicaram um trabalho que se tornou numa das referências no 

campo da avaliação formativa, uma vez que nesta revisão de literatura, os autores 

concluíram que os estudos analisados certificam que uma prática fortemente apoiada 

numa avaliação formativa, origina resultados significativos e frequentemente 

substanciais na aprendizagem.  

Além disso, estes autores concluíram ainda que, a avaliação formativa proporciona aos 

alunos com maiores dificuldades, uma aprendizagem com alicerces mais fortes, ou seja, 

a avaliação formativa além de produzir resultados mais expressivos na aprendizagem, 

reduz o fosso existente entre o desempenho dos alunos. 

Ao longo dos anos, vários estudos comprovaram que a avaliação formativa é uma 

componente importante na prática educativa dos docentes e que a melhoria da sua 

aplicação poderá melhorar os resultados dos alunos (Black & William, 2006). 

Biggs (2003), afirma que actualmente a avaliação formativa é inseparável do ensino, e 

segundo Allal (1986) é uma componente fundamental na realização de uma estratégia 

pedagógica de mestria ou de qualquer outra tentativa de individualização do ensino. 
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Em jeito de desfecho e apoiados em Kraemer (2005), podemos transmitir que a 

avaliação formativa pretende determinar a posição do aluno ao longo de uma unidade de 

ensino, no sentido de identificar dificuldades e de lhes dar solução. 

Podemos ainda referir que a avaliação formativa permite conferir se os alunos estão a 

atingir os objectivos pretendidos, informando o professor e o aluno sobre o rendimento 

da aprendizagem, verificando a compatibilidade entre tais objectivos e os resultados 

efectivamente alcançados durante o desenvolvimento das actividades propostas 

possibilitando a sua correcção e recuperação (Haydt, 1995; Bloom et.al., 1975). 

Contudo Fernandes (2006), realça que dificilmente haverá mudanças expressivas e 

consistentes na aplicação da avaliação formativa sem uma teoria que, para além de as 

enquadrar ao nível dos fundamentos epistemológicos, ontológicos e metodológicos, 

contribua para a indispensável clarificação conceptual sobre as práticas em que se 

deverão apoiar e desenvolver. 

Para a avaliação garantir efeitos na formação do aluno, é essencial que estes factores 

funcionem verdadeiramente, existindo elementos capitais para uma avaliação formativa 

efectiva:  

 ajudar os alunos a identificarem-se de forma clara com objectivo 

pretendido, 

 proporcionar aos alunos o resultado do seu trabalho, verificando se está 

de acordo (ou não) com o objectivo, 

 apresentar de forma clara e explicita, estratégias que lhe permitam 

aproximar o seu desempenho ao objectivo. 

(Black e William, 1998a; Crooks, 2004; Sadler, 1998). 

 

3.6.3. Avaliação Sumativa 

 
“Finalmente surge a avaliação final, com carácter sumativo, (faz uma súmula do que aconteceu 

ao longo do processo, reflectido pelo (in)sucesso do produto que fornece informações sobre o 

produto final e permite fazer um balanço da actividade .“ (Aranha, 2004a, p. 46) 

 

A avaliação sumativa visa analisar e classificar os resultados das aprendizagens 

realizadas pelos alunos (Rosales, 1992; Miras & Solé, 1996; Cortesão, 2002; Kraemer 

2005; Ferreira, 2007), assume um carácter de balanço final, realiza-se no final do 

processo ensino-aprendizagem (trimestre, semestre, ano ou ciclo de estudos), e é feita 
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através de testes ou exames, exprimindo-se pela atribuição de uma nota (Rosales, 1992; 

Pais & Monteiro, 1996; Silva, 2004; Kraemer 2005; Fernandes, 2009). 

A nota geralmente é atribuída pelo professor e pode ser expressa de um modo 

qualitativo, exemplo: não satisfaz, bom, e muito bom (Fernandes, 2009). 

Rosales (1992), Kraemer (2005) e Ferreira (2007), referem que este método de 

avaliação analisa os resultados do mesmo, servindo de base para adoptar decisões de 

selecção, de certificação, de promoção ou repetição, pelo que também pode ser 

designada de avaliação certificativa ou creditativa. 

As palavras de Kraemer (2005), permitem-nos acrescentar que a avaliação sumativa 

ambiciona avaliar o desenvolvimento praticado pelo aluno no final de uma unidade de 

aprendizagem, no sentido de confrontar esse progresso, com os resultados já colhidos 

através das avaliações do tipo formativo, obtendo indicadores que permitem o 

aperfeiçoamento do processo ensino-aprendizagem, correspondendo assim ao já 

referido balanço final. 

Segundo Tang (1994), os alunos identificam a avaliação, principalmente a de carácter 

sumativo, como uma parte importante do seu processo de aprendizagem e, consciente 

ou inconscientemente, alteram as suas estratégias de aprendizagem no sentido de 

alcançar as metas estabelecidas pelo sistema avaliativo. 

Deste modo, Biggs (2003) faz referência ao efeito backwash, ou seja, os alunos 

aprendem aquilo em que pensam que vão ser avaliados, estando este efeito, quase 

sempre associado ao seu lado mais negativo. 

Quando a tarefa a realizar na avaliação, exige um desempenho que não foi desenvolvido 

ou que não é coerente com os resultados de aprendizagem previstos, o efeito backwash 

remete para os alunos uma mensagem distorcida, que pode originar resultados não 

intencionais, tais como: o aluno procurar adivinhar o plano do avaliador ou até mesmo 

criar a sensação de injustiça no aluno face à nota atribuída pelo avaliador (Dunn, 

Morgan, O'Reilly & Parry 2004). 

No entanto, o efeito backwash é inevitável uma vez que do ponto de vista dos alunos, o 

objectivo é concluir a tarefa avaliativa com sucesso (Dunn et. al., 2004), pelo que 

segundo Biggs (2003), o método mais eficaz, é procurar alinhar a avaliação com os 

resultados de aprendizagem desejados, tornando o efeito backwash positivo. 
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3.7.Tipos de Avaliação 

Segundo Ribeiro (1990), o binómio avaliação de referência criterial e avaliação de 

referência normativa, surge com Glaser, em 1963. 

A denominação de avaliação criterial e de avaliação normativa, poderá induzir que 

estamos perante mais dois tipos de avaliação a juntar à diagnóstica, formativa e 

sumativa, sendo então necessário clarificar que mais do que dois tipos de avaliação, 

trata-se de duas interpretações que têm como base diferentes referências, que 

perspectivam o processo avaliativo de uma forma distinta. (Barbosa, Carvalho, Cavaco, 

Dantas, Ferraz, Neves & Tourais 1994) 

Através das palavras de Aranha (2004b), podemos afirmar que independentemente dos 

objectos em análise, estes podem ser avaliados através de dois (três) tipos diferentes, 

criterial e normativo (misto – utilização dos dois tipos em simultâneo), sendo que os 

objectos a avaliar podem ser vários (alunos, professores, estratégias, materiais, etc). 

Deste modo, a avaliação recai sobre parâmetros que descrevem as características do 

objecto e cumpre-se segundo referências que quantificam ou qualificam esses 

parâmetros, possibilitando a obtenção de informações relativas ao objecto em análise. 

Os critérios, podem ser definidos como sendo elementos que possibilitam ao avaliado, 

analisar se a tarefa proposta foi bem executada e se o resultado da sua acção se adequa 

às aprendizagens a realizar (Meirrieu, 1992). 

Landsheere (1979) define-nos norma, como sendo um conjunto de regras colectivas ou 

comuns que servem de standards na orientação da acção, e critério como um modelo 

usado para uma comparação qualitativa. 

 

3.7.1. Avaliação Criterial 

Este primeiro tipo de avaliação pesquisado, resulta da comparação das respostas 

(motoras, cognitivas ou sócio-afectivas) dos alunos com um ou vários critérios de êxito. 

Neste deve elaborar-se uma ficha critério, na qual se descrevem (definem) os critérios 

de êxito que se querem ver cumpridos, durante a execução de um gesto técnico, por 

exemplo. A execução de cada aluno é comparada com os critérios definidos, permitindo 

colocar o aluno em determinado nível de uma escala de valores, ou seja, permite 

classificar os alunos distinguindo-os por níveis de sucesso – de 0% a 100%. (Aranha, 

2004b). Scriven (1991) fala de critérios como indicadores de sucesso ou de mérito. 

Barbosa et. al. (1994) refere que é a selecção de critérios de êxito que explicita os 

propósitos do avaliador. A interacção formativa professor-aluno, facilitada por uma 
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avaliação criterial, joga-se na negociação de critérios antes do início e durante a acção 

educativa, como forma de fazer coincidir, tanto quanto possível, a aprendizagem com o 

ensino. Os resultados da observação e a sua interpretação no caso da avaliação criterial 

servem, em especial, para reorganizar as condições de aprendizagem de acordo com as 

necessidades sentidas por cada um, de modo a que, na medida do possível, todos 

possam atingir os níveis desejados. A avaliação criterial, para além de fundamentar as 

decisões relativas à progressão dos alunos, permite orientar as decisões que podem 

implicar a reformulação de estratégias, de objectivos intermédios e até outra selecção de 

conteúdos. Só a avaliação criterial torna possível identificar o tipo de medidas 

necessárias para que os alunos em dificuldade possam ser apoiados de forma 

diferenciada na concretização dos objectivos desejados. 

 

3.7.2. Avaliação Normativa 

Aranha (2004b) e Scriven (1991) dizem-nos que, este tipo de avaliação resulta da 

comparação das prestações dos alunos entre si, na realização da mesma tarefa. 

O desempenho de cada aluno é comparado com os dos restantes colegas, possibilitando 

organizar as suas respostas numa escala hierárquica, do menos para o mais capaz (apto). 

Este tipo de avaliação, embora também conceda a classificação dos alunos, não permite 

distinguir os níveis de sucesso, ou seja, não sabemos quanto vale cada aluno 

relativamente ao número de critérios executados, mas apenas que executa melhor ou 

pior que os colegas. (Aranha, 2004b). 

Barbosa et. al. (1994) acrescenta que este tipo de avaliação tem como intenção 

classificar, no sentido de hierarquizar, dividir em classes. A avaliação normativa, 

essencialmente admite a distribuição dos alunos por classes, “bons”, “maus” e 

“médios”, no entanto este tipo de avaliação pode favorecer a formação de auto-imagens 

negativas ou super valorizadas, ambas geradoras de insucesso. 

Os panoramas criterial e normativo não são mutuamente exclusivos, antes pelo 

contrário, interpenetram-se, uma vez que são abordagens alternativas e por vezes, 

complementares (Avaliação Mista). O avaliador, em função das finalidades que cada 

tipo de avaliação abrange, dirige a sua avaliação na direcção pretendida, tendo em conta 

as vantagens e desvantagens que cada tipo de avaliação contém (Barbosa et. al., 1994). 
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AVALIAÇÃO CRITERIAL AVALIAÇÃO NORMATIVA 

O desempenho do aluno é analisado por 

referência a objectos de aprendizagem. 

Critérios. 

O desempenho do aluno é comparado com o 
desempenho médio do grupo de que faz parte. 

Normas. 

Avaliar as aprendizagens de cada aluno, 

tornando-o consciente do que se lhe pede. 

Classificar, comparando os alunos entre si. 

Reorganizar o ensino e a aprendizagem num 

processo interactivo. Permitir a atribuição a 

cada aluno de níveis que traduzam o domínio 

dos objectivos. 

Atribuir níveis, notas numa classificação 
ordenada, tendo em vista a selecção. 

Identificar pontos fortes e fracos de cada aluno 

potencializando-os na concepção das medidas 

de apoio. 

Identificar quem necessita de medidas de apoio 

para atingir o sucesso. 

Competição do aluno consigo próprio. 

Progressão possível de todos os alunos. 

Competição entre os alunos. 

Ilustração 2 - Tabela comparativa entre Avaliação Criterial e Normativa 

 Adaptação de Barbosa et. al. (1994) 

 

3.8.Critérios de Avaliação 

Os critérios de avaliação devem indicar com clareza os actos que os alunos devem 

executar quando se encontram em situação de aprendizagem e, por outro lado, as 

características que o produto final dessa aprendizagem deve apresentar (Ferraz, 

Carvalho, Dantas, Cavaco, Barbosa, Tourais, Neves & Fernandes 1994). 

Os critérios de avaliação são assumidamente necessários e importantes para o 

desempenho escolar dos alunos. Assim sendo, o professor deve procurar aliciar os 

alunos para a importância dos mesmos, para que os critérios avaliativos possam ser 

utilizados como instrumentos facilitadores do sucesso escolar autêntico, sendo para isso 

necessário partir do pressuposto que os alunos assumam um papel em que estes não 

ignorem a importância dos critérios pelos quais são avaliados (Caleiro, 2007). 

Aranha (2004a), designa que a aprendizagem equivale ao crescimento e 

aperfeiçoamento de três domínios, distintos mas complementares, sendo que a estes 

estão associados os comportamentos e processos motores, cognitivos e afectivos do 

aluno, tendo interferência na eficácia uns dos outros e por consequentemente no sucesso 

da aprendizagem. 

Aranha, (2004b), refere também que deve existir uma prévia definição das ponderações 

a atribuir a cada domínio, e que vão ser essas ponderações que vão influenciar a nota 

final do aluno. 
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A avaliação é consequência da recolha de informações alusivas aos diferentes domínios, 

e a nota final é o resultado do somatório desses domínios, tendo como exemplo a 

seguinte fórmula: 

 

NOTA FINAL = (DCx0,20) + (DSAx0,20) + (DPMx0,60) 

(DC – domínio cognitivo; DSA – domínio sócio-afectivo; DPM – domínio psicomotor;) 

(Aranha & Coelho, 2008) 

  

Ao professor compete desenvolver nos alunos as capacidades motoras, cognitivas e 

afectivas que permitam alcançar o sucesso escolar, não esquecendo que a avaliação e 

classificação recai sobre os três domínios analisados à posteriori (Aranha, 2004a). 

  

3.8.1.  A Avaliação do Domínio Cognitivo 

Um pouco por todo o mundo têm surgido estudos referentes à avaliação do domínio 

cognitivo em Educação Física, e em todos eles são divulgados as dificuldades que lhe 

estão associadas (Faria, 1985; Dias, 2004). 

Para Dias (2004), a maior dificuldade na realização da avaliação dos resultados 

cognitivos é o insuficiente reconhecimento relativamente à ligação existente entre o 

comportamento cognitivo, a actividade e a Educação Física. 

Segundo Darido e Rangel (2005), a utilização das provas escritas que obrigam a uma 

resposta fielmente semelhante ao que foi apresentado em sala de aula deve ser evitada. 

Os autores defendem que se deve procurar observar e avaliar o aluno no decorrer de 

todo o processo ensino-aprendizagem, e ser for necessário, solicitar a sua interpretação 

dos conceitos através da aplicação de questões. 

Aranha & Coelho (2008), acrescentam que a avaliação do domínio cognitivo deverá ser 

analisada através da observação dos comportamentos dos alunos, quanto às técnicas e 

regras da modalidade. 

A esta linha de pensamento, Aranha (2004a) adiciona que a avaliação do domínio 

cognitivo deve assentar sobre quatro capacidades que os alunos demonstram no decorrer 

de todo o processo ensino-aprendizagem, sendo elas: 

 Capacidade de percepção de instrução; 

 Capacidade de percepção do feedback do professor; 

 Capacidade de atenção (retenção, resistência à fadiga, concentração); 

 Capacidade de auto-percepção (auto-avaliação). 
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3.8.1.1. Auto-avaliação 

Silva (2004), defende que os alunos devem assumir um papel activo na sua avaliação, 

devendo ser dada à auto-avaliação um papel cada vez mais importante. Cabe ao 

professor, a função de criar condições para que o aluno desenvolva uma actividade 

metacognitiva, uma vez que só assim ele tomará consciência dos seus erros, da sua 

forma de se confrontar com os obstáculos, permitindo reflectir sobre as suas estratégias 

para a realização das tarefas (Santos, 2002; Silva, 2004; Fernandes, 2009). 

Ferreira (2007) e Fernandes (2009), referem que é a partir da auto-avaliação que o aluno 

cria situações que lhe possibilitam uma permanente regulação da sua aprendizagem. 

Este método avaliativo, consiste num processo em que o aluno participa na sua 

avaliação, a partir de critérios definidos pelo professor e/ou negociados com os alunos e 

por eles interiorizados (Fernandes, 2009). 

Bélair (2000) acrescenta que a avaliação deve ser um processo de comunicação, 

transparência, negociação e colaboração entre todos os elementos envolventes do 

processo, uma vez que, quando a tarefa de auto-avaliação é proposta pelo professor, 

facilita o início de um processo evolutivo nas suas aprendizagens. 

Assim sendo, ao professor é incumbido um papel principal na criação de um conjunto 

diversificado de âmbitos, que facilitem o desenvolvimento da auto-avaliação, 

aumentando cada vez mais a autonomia do aluno, tendo como finalidade o 

desenvolvimento de estratégias de auto-regulação (Santos, 2002). 

Segundo Ferreira (2007), o aluno avalia de forma contínua o que vai fazendo, tendo em 

conta os critérios de realização e o sucesso estabelecido. Este processo dá origem à 

mobilização da sua orientação interna, a partir da qual vai regulando a realização de 

uma tarefa, sendo a auto-regulação, um resultado da auto-avaliação. 

 

3.8.2 A Avaliação do Domínio Sócio-Afectivo 

Segundo Dias (2004), a importância dos aspectos sócio-afectivos existentes na educação 

tem sido referenciada através dos tempos, por filósofos, dirigentes, professores e pais, 

como um factor muito importante. 

- Que valores queremos reforçar com a prática da Educação Física?  

- Que valores intervêm na nossa prática de Educação Física?  

- Estamos a trabalhar para a obediência ou para a modificação?  



 2011 Avaliação – Métodos e Critérios                                                                                       

(In)Justiça avaliativa na disciplina de Educação Física 

 

29 Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 
 

Pensamos que só a partir das respostas a estas perguntas, poderemos construir um 

sistema de avaliação do domínio sócio-afectivo (Dias, 2004). 

É neste seguimento que Aranha (2004a), menciona que este domínio deve ser avaliado 

tendo em conta três aspectos: 

 Auto-conceito de capacidade (o que o aluno julga ser capaz, ou não, se 

executar ou aprender a executar); 

 Motivação para a aprender (vontade própria de participar 

(empenhadamente) na aprendizagem); 

 Satisfação com o processo ensino-aprendizagem (independentemente das 

estratégias utilizadas pelo professor e do grau de sucesso alcançado). 

No entanto, através da análise de vários documentos elaborados pelas escolas nos 

inícios dos seus anos lectivos, e em especial o documento referente ao Agrupamento de 

Escolas do Vale de S. Torcato, assim como o documento elaborado por Aranha & 

Coelho (2008), podemos verificar que este domínio pode e deve ser mais abarcante, 

procurando abranger mais aspectos avaliativos, tais como: 

 Assiduidade e pontualidade 

 Responsabilidade e respeito pelas regras, colegas e professor 

 Cooperação e entreajuda 

 Participação, interesse, empenho e autonomia  

 Higiene 

Aranha & Coelho (2008), referem ainda que, está entregue ao professor a função de 

avaliar com uma nota, cada um dos critérios anteriores, no momento da atribuição da 

nota final, uma vez que já conhece os alunos e os seus hábitos, devido à observação e 

registo desses critérios no decorrer das aulas, na devida ficha de registo. 

 

3.8.3. Avaliação do Domínio Psicomotor 

Por fim mas não o menos importante, vamos falar sobre o domínio psicomotor, e 

tomando as palavras de Dias (2004) podemos dizer que a este domínio é atribuído um 

plano de preferência na avaliação em Educação Física, devido à própria natureza das 

actividades que ela abrange, e por vezes, a aptidão física chega a ser a referência 

elementar para a avaliação. 
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Aranha & Coelho (2008), referem que a avaliação final associada a este domínio, é 

resultante de um momento de avaliação, sendo este momento denominado pelos autores 

por avaliação contínua das destrezas. 

No que diz respeito à avaliação de habilidades desportivas, podemos notar que ela não é 

alvo de grandes desassossegos no campo teórico, uma vez que quando existem, cingem-

se a ponderações relativas, ao uso de testes e medidas, em detrimento da avaliação em 

situação de jogo, no entanto, os professores e os técnicos desportivos têm na prática, 

rejeitado o uso de tais utensílios de avaliação (testes) (Dias, 2004). 

Mattos & Neira (2003), acreditam que se encontra em desenvolvimento uma 

tendência/método de avaliação em Educação Física, que enfatiza uma educação pelo 

movimento, isto é, motricidade sob um aspecto humanista e cultural, ensinando não só a 

jogar, mas também educar para a vida.  

O jogo satisfaz necessidades das crianças, particularmente a carência de acção, pois 

quando a criança joga ela actua no sentido das suas acções, o que faz aumentar a sua 

vontade e ao mesmo tempo tornar-se consciente das suas escolhas e decisões (Dias, 

2004). 

 

“Quanto mais rígidas são as regras dos jogos, maior é a exigência de atenção da criança e de 

regulação da sua própria actividade, tornando o jogo tenso. (…) A construção das regras do jogo, 

a partir da verbalização sugestiva e espontânea do educando permite que a actividade se 

desenrole com tranquilidade e disciplina, o que, dificilmente ocorre quando as regras são 

impostas pela professora. Discutir de maneira democrática com os alunos é trabalhoso, mas os 

frutos desse trabalho são indiscutivelmente mais significativos.” (Dias, 2004, p. 40, 53) 

 

A avaliação deste domínio é realizada através de uma observação contínua do 

desempenho motor, que deve ser registado em ficha própria, possibilitando ao professor 

conduzir as actividades e adquirir informações que lhe permitam a atribuição de uma 

nota qualitativa, podendo para o caso, utilizar a tabela seguinte. 

 

PONDERAÇÃO MODO DE EXECUÇÃO 

0 Não Executa 

1 Executa Incorrectamente 

2 Executa com Dificuldades 

3 Executa Razoavelmente 

4 Executa Bem 

5 Executa Muito Bem 

Ilustração 3- Tabela demonstrativa de um exemplo de Avaliação Psicomotora 

Aranha & Coelho (2008) 
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Sintetizando, podemos afirmar que a avaliação em Educação Física, não pode nem deve 

ser centrada na aptidão física ou técnica, devendo sim, ter um carácter sistemático e 

contínuo, baseando-se na recolha de dados relativos aos vários domínios de 

aprendizagem, transformando-a numa avaliação mais alargada e abrangente, que inclui 

o domínio cognitivo (ideias e opiniões), sócio-afectivo (sentimentos, atitudes, relações e 

expectativas) e psicomotor (comportamentos, práticas, actos), através de uma avaliação 

de processos, de interacção e de uma avaliação qualitativa, que evidencie os 

conhecimentos e as competências adquiridas, assim como as capacidades e atitudes 

desenvolvidas (Valadares & Graça, 1998; Pacheco, 2001; Dias, 2004). 

  

IV. Metodologia 

 

4.1.Introdução 

Neste quarto capítulo, iremos abordar os temas relacionados com a metodologia 

adoptada nesta pesquisa, tais como a amostra, os instrumentos utilizados para o efeito e 

quais os procedimentos adoptados para a realização deste estudo. 

Neste estudo podemos adiantar que a metodologia adoptada foi uma técnica de pesquisa 

sociológica não documental, que se rege por uma observação não participante, sendo 

que o autor do inquérito utilizado é o mesmo autor deste estudo. 

Foi uma investigação em que se utilizou um método quantitativo, porque este estudo 

contem uma amostra, um objectivo, várias hipóteses previamente definidas e finalmente 

porque existe uma verificação dos resultados obtidos, que vão ser analisados e 

apresentados em seguida. 

 

4.2.Caracterização da Amostra 

A amostra foi constituída por 310 alunos referentes ao 7º, 8º e 9º ano de escolaridade, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, sendo que incluiu elementos de 

ambos os géneros. 

Toda a amostra pertencia à Escola Básica 2,3 de S. Torcato, referente ao ano lectivo de 

2010/2011. 
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Amostra Total 

 ANO Total Idade Total Género Total 

 7º 8º 9º  12 13 14 15 16 17  M F  

Nº 102 114 94 310 19 109 100 68 13 1 310 158 152 310 

% 32,9 36,77 30,32 100 6,13 35,16 32,26 21,94 4,19 0,32 100 50,07 49,03 100 

Ilustração 4- Tabela referente ao total da Amostra 

 

4.3.Instrumentos 

O instrumentos utilizados para a recolha de informação cingiu-se a um breve inquérito, 

constituído por 5 questões com respostas de carácter directo e fechado, onde apenas era 

necessário colocar uma cruz na resposta que o aluno pensou ser a mais adequada, no 

entanto, nas questões nº 2, 3, 4 e 5, achamos por bem colocar também uma resposta de 

carácter aberto, de forma a tentar obter algumas respostas que demonstrassem o porquê 

da escolha realizada. 

Este inquérito, que pode ser consultado no anexo A, no final deste estudo, permitiu-nos 

uma recolha de dados indispensáveis para o cumprimento dos objectivos propostos, 

sendo esta informação analisada através de um honesto tratamento de dados. 

 

4.4.Procedimentos 

4.4.1. Recolha de Dados 

A recolha de dados foi realizada ao longo do 3º Período do ano lectivo já referido. 

Para pôr em prática o preenchimento deste inquérito, inicialmente incorremos num 

pedido de concessão que nos facultasse o direito de inquirir a amostra. 

Após a obtenção desta autorização, dirigimo-nos aos professores que leccionavam os 

anos lectivos em questão e solicitamos uma parte inicial da aula de Educação Física das 

turmas a investigar, para desta forma conseguir inquirir toda a amostra. 

Os inquéritos foram preenchidos individualmente e em simultâneo, sendo que em caso 

de incerteza por parte dos inquiridos, apenas nós, nos poderíamos aproximar dos 

mesmos e retirar a dúvida existente. 

Após o preenchimento dos inquéritos, os alunos aguardavam a permissão para a entrega 

dos mesmos, sendo que os recebi a todos em sincronicamente, para que desta forma não 

pudesse fixar, decorar os inquéritos dos alunos, tentando desta forma assegurar a 

confidencialidade prometida na apresentação do inquérito à amostra. 
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Todo este procedimento foi realizado no decorrer do ano lectivo de 2010/2011, sendo 

que a aplicação do inquérito foi realizada durante todo o terceiro período, após os 

alunos terem conhecimento das suas notas referentes aos dois primeiros períodos. 

 

4.4.2. Tratamento de Dados 

Os dados recolhidos foram inseridos e tratados na folha de cálculo do programa 

“Microsoft Excel 2007”, e vão ser apresentados sob a forma de tabelas e gráficos de 

fácil interpretação, que possibilitarão um célere e claro entendimento desses mesmos 

dados. 

Os resultados obtidos vão ser expressos em valores de estatística descritiva, mais 

propriamente em percentagens e valores absolutos, conforme for mais apropriado e 

adequado. 

No que diz respeito à análise das respostas às questões de carácter aberto, irão ser 

expressas em vocábulo no final de cada questão, tendo em conta a sua pertinência.  

 

V. Resultados 

 

5.1.Introdução 

Neste capítulo, iremos exibir os resultados obtidos, segundo vários pontos de estudo. 

Analisaremos os resultados turma a turma, em seguida vão ser analisados os resultados 

segundo as várias faixas etárias, posteriormente iremos expor os resultados obtidos 

tendo em conta os anos escolares e seguidamente iremos apresentar segundo os géneros, 

por fim mas não menos importante, iremos expor os resultados obtidos segundo os 

vários docentes analisados, assim como toda a amostra em geral.  

 

5.2.Apresentação dos Resultados 

Os resultados obtidos vão ser expressos em valores de estatística descritiva, mais 

propriamente em percentagens e valores absolutos, conforme for mais apropriado e 

adequado. 

Quando nos referimos às respostas das questões de carácter aberto, podemos acrescentar 

que a análise destas vai ser exposta no final de cada questão. 

Na primeira questão podemos cumprir o objectivo geral do nosso estudo, uma vez que 

nos vai permitir verificar qual a realidade dogmática existente nas escolas de hoje. 
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Nas questões seguintes, podemos ver cumprido os objectivos mais específicos, uma vez 

que através destas podemos verificar o nível satisfatório dos alunos, assim como 

conseguimos verificar quais os níveis de justiça avaliativa em existente. 

Através da questão nº 1, (Qual a Avaliação que o teu Professor de Ed. Física utiliza?), 

podemos analisar o nível em que os alunos se encontram, relativamente ao 

conhecimento que os mesmos possuem sobre o processo de avaliação utilizado pelo seu 

professor, sendo que nesta questão, existem duas opções que podem ser consideradas 

correctas, sendo elas a opção Avaliação Contínua e a opção Todas, uma vez que ambas 

demonstram que os alunos sabem que são avaliados em todos os momentos de todas as 

aulas. 

Nesta questão, o importante era verificar se os alunos tinham conhecimento de que são 

avaliados de uma forma contínua, e uma vez que os alunos que optaram pela resposta 

Todas também demonstraram esse conhecimento, não é de todo necessário referir quais 

as reais finalidades das Avaliações Diagnósticas e Sumativas, para que os alunos não 

incorram em fraudes, simulando essas mesmas avaliações, induzindo o docente em erro, 

na altura de verificar se ocorreu evolução na aprendizagem dos alunos. 

Na segunda questão, (Gostas dos Métodos que o Professor de Ed. Física utiliza para te 

avaliar?), podemos verificar se os alunos se encontram agradados relativamente à forma 

como o professor os avalia, medindo de certa forma os níveis de satisfação. 

A partir deste momento, as questões que se seguem apenas dizem respeito à justiça 

avaliativa existente nos ensinos de hoje, sendo que na terceira questão, (Achas justo o 

Método, pelo qual és avaliado?), vamos apurar quais os níveis de justiça dos métodos 

avaliativos utilizados, na quarta questão (Achas justas as notas que te foram 

atribuídas?), mediremos a justiça no que diz respeito às notas atribuídas ao aluno 

inquirido e na quinta questão (Achas justas as notas que foram atribuídas aos teus 

colegas?) iremos verificar os níveis de justiça no que diz respeito às notas atribuídas aos 

outros colegas da mesma turma. 

 

Resultados segundo as Turmas 

 

Turma 1 

A amostra pertencente à primeira turma analisada, consiste em 24 inquiridos, 

pertencentes ao 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 13 e os 14 
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anos, existindo um maior número de alunos inquiridos associados ao género masculino 

quando comparado com o género feminino. 

 

 Amostra Turma 1  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 24 0 0 0 22 2 0 0 0 15 9 24 

% 100,00 0,00 0,00 0,00 91,67 8,33 0,00 0,00 0,00 62,5 37,5 100 

Ilustração 5 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 1 

 

Questão 1 

Dos vinte e quatro inquiridos, a maioria (79,17%) respondeu Avaliação Contínua, sendo 

que os restantes escolheram a opção Todas, no entanto, podemos observar que existem 

dois inquiridos que ainda se encontram iludidos, optando pela Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos apurar que quase todos os inquiridos (23) se encontram 

satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu docente, uma vez que apenas 

um se encontra insatisfeito, arguindo que: 

 fez tudo bem na última aula e não tirou uma boa nota. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos foram concordantes dizendo que se encontram satisfeitos, sendo que a 

mesma percentagem (4,17%) de inquiridos da questão anterior, respondeu que não 

acham justos os métodos avaliativos defendendo que: 

 a técnica com que se fazem os exercícios devia contar mais na nota final.    

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos uma vez mais conferir que os 

inquiridos se encontram satisfeitos com as mesmas (95,83%), sendo que 8,33% dos 

inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 deveriam ter uma nota mais alta porque sabem fazer todos os exercícios. 

Questão 5 

Quando questionados sobre o que pensam das notas que foram atribuídas aos seus 

colegas, os inquiridos responderam da mesma forma que na questão anterior, sendo que 
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22 inquiridos responderam SIM, acho justas as notas atribuídas aos meus colegas, e os 

restantes (2 inquiridos) responderam, NÃO acho justas, e quando observadas as 

respostas de carácter aberto, podemos conferir que alguns inquiridos: 

 não acham que as suas notas foram justas quando comparadas com 

alguns colegas que não sabem fazer os exercícios tão bem como eles. 

 

 

Ilustração 6 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 1 

 

Nesta turma, podemos verificar que praticamente todos os alunos se sentem bem com os 

métodos avaliativos utilizados pelo seu docente, sendo que quase todos têm 

conhecimento da forma como a avaliação é realizada.  

Podemos facilmente verificar que os níveis de satisfação e de sentimento de justiça são 

elevados. Os inquiridos que se sentem injustiçados, são os mesmos que ainda se 

encontram iludidos com a avaliação utilizada pelo professor, fazendo recair as suas 

críticas avaliadas na técnica e na cotação que é atribuída a este parâmetro na nota final. 

 

Turma 2 

A segunda turma analisada é constituída por uma amostra de 17 inquiridos, pertencentes 

ao 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, sendo 

que a discrepância entre os géneros já não é tão expressiva, uma vez que o género 

feminino apenas tem mais 3 inquiridos que o género masculino. 
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 Amostra Turma 2  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º  13 14 15 16 17 M F  

Nº 17 0 0 24 5 6 0 0 0 7 10 17 

% 100,00 0,00 0,00 100% 29,41 35,29 0,00 0,00 0,00 41,18 58,82 100 

Ilustração 7 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 2 

Questão 1 

Após a análise da primeira questão, podemos observar que nesta turma, a questão 

associada à avaliação ainda se encontra um pouco dissimulada, uma vez que as 

respostas se encontram divididas, entre a Avaliação Continua (41,18%), Todas 

(35,29%), sendo que 23,53% dos inquiridos, ainda se encontram completamente alheios 

à resposta correcta, escolhendo a opção Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos facilmente constatar que todos os inquiridos (100%) se 

encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor. Quando 

analisadas as respostas de carácter aberto, pôde-se observar que os inquiridos 

responderam que: 

 o professor é atencioso, corrigindo e repetindo o exercício para uma 

melhor assimilação 

 é um professor divertido e que coloca os alunos à vontade na realização 

dos exercícios.  

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, todos os 

inquiridos (100%) se mostraram satisfeitos, respondendo que SIM, defendendo essa 

resposta, com uma justificação básica, dizendo que: 

 a Avaliação Continua é justa, porque também avalia comportamentos em 

todas as aulas. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos conferir que 82,35% se sentem 

satisfeitos, sendo que 17,65% dos inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, 

alegando que: 

 a nota que receberam era mais baixa que a pretendida. 

Questão 5 
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Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

os inquiridos responderam de uma forma mais uniforme, onde 88,24% disse SIM, acho 

justas, e os restantes 11,76% responderam, NÃO acho justas, e quando observadas as 

respostas de carácter aberto, podemos verificar que para estes inquiridos: 

 alguns alunos tiveram nota superior ao merecido. 

 

 

Ilustração 8 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 2 

 

Na segunda turma analisada, podemos constatar através da grande percentagem de 

inquiridos que responderam Avaliação Final, que o docente nesta turma não especificou 

a forma como a avaliação se iria desenvolver de um modo correcto, uma vez que nem 

todos os alunos a entenderam. 

As respostas de carácter aberto, também permitem concluir que o tema avaliação não foi 

bem dissecado, uma vez que os inquiridos não souberam justificar plausivelmente as 

suas opções. 

No entanto, quando questionados se gostam e acham justos os métodos avaliativos 

utilizados pelo professor, todos os inquiridos responderam de forma positiva, sendo que 

apenas nas questões 4 e 5, os inquiridos demonstraram o seu desagrado. 

 

Turma 3 

A amostra pertencente à terceira turma analisada, é constituída por 22 inquiridos, 

pertencentes ao 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 

anos, sendo que não existe diferença entre os géneros uma vez que ambos têm o mesmo 

número de inquiridos. 
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 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 22 0 0 7 8 5 2 0 0 11 11 22 

% 100,00 0,00 0,00 31,82 36,36 22,73 9,09 0,00 0,00 50,00 50,00 100 

Ilustração 9 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 3 

 

 

Questão 1 

Após o estudo da primeira questão, podemos facilmente observar que nesta turma, a 

questão associada à avaliação encontra-se bem explícita, uma vez que todos os vinte e 

dois inquiridos optaram por responder Avaliação Contínua. 

Questão 2 

No que diz respeito à satisfação relativamente aos métodos de avaliação utilizados, 

podemos apurar através desta questão que praticamente todos os inquiridos se 

encontram satisfeitos, uma vez que só apenas um inquirido se encontra insatisfeito, 

dizendo que: 

 este método origina injustiça, porque a maior parte das raparigas não 

sabem fazer os exercícios e tiram 4. 

Questão 3 

Nesta questão a percentagem de insatisfação aumentou ligeiramente, uma vez que 

9,09% dos inquiridos se mostraram insatisfeitos, no que diz respeito à justiça dos 

métodos avaliativos utilizados pelo docente, no entanto, a grande maioria (90,91%) 

encontra-se satisfeita, respondendo que SIM, acho justos os métodos avaliativos, 

porque: 

 o nosso trabalho é avaliado em todas as aulas. 

 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos aferir que uma grande 

parte dos inquiridos (90,91%) se encontram satisfeitos com as mesmas, sendo que 

apenas dois inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 mereciam uma nota mais elevada. 

Questão 5 
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Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

grande parte dos inquiridos responderam de forma positiva, sendo que dezassete desses 

inquiridos responderam SIM, acho justas, no entanto, os restantes cinco responderam 

negativamente, NÃO acho justas, e quando analisadas as respostas de carácter aberto, 

podemos analisar que as defesas destes se basearam no esforço nas aulas, alegando que: 

 alguns alunos se esforçam imenso e tiram nota baixa, 

 alguns que não se esforçam tiram uma nota alta. 

 

 

Ilustração 10 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 3 

 

Nesta turma, podemos verificar que o tema avaliação foi bem apresentado aos alunos, 

uma vez que todos responderam Avaliação Continua, confirmando essa boa 

apresentação através das respostas de carácter aberto. 

Podemos também facilmente verificar que os níveis de satisfação e de justiça associados 

à avaliação abundam, uma vez que as percentagens prevalecem sobre as percentagens 

de insatisfação e de injustiça.  

 

Turma 4 

À quarta turma analisada, pertence uma amostra determinada por 18 inquiridos, 

pertencentes ao 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 

anos, sendo que a discrepância entre os géneros é pouco expressiva, uma vez que o 

género feminino apenas tem mais 2 inquiridos que o género masculino. 
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 Amostra Turma 4  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 18 0 0 6 8 3 1 0 0 8 10 18 

% 100,00 0,00 0,00 33,33 44,44 16,67 5,56 0,00 0,00 44,44 55,56 100 

Ilustração 11 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 4 

 

Questão 1 

Nesta primeira questão, obtivemos resultados divididos em duas respostas, sendo que 

ambas podem ser consideradas correctas, uma vez que as respostas Avaliação Contínua 

(83,33%) e a resposta Todas (16,67%) demonstram que os alunos sabem que são 

avaliados no decorrer de todas as aulas. 

Questão 2 

Através desta questão podemos apurar que praticamente todos os inquiridos se 

encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, uma vez 

que só apenas um inquirido se encontra insatisfeito, dizendo que: 

 gostaria que nas suas aulas existisse mais exercícios competitivos. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos mostraram a sua unânime satisfação, sendo que todos responderam SIM, 

acho justos os métodos avaliativos, defendendo que: 

 a professora anota todos os comportamentos ao longo das aulas 

 tem em atenção o esforço empreendido pelos alunos mesmo que não 

saibam realizar o exercício na perfeição. 

Questão 4 

Nesta questão, que diz respeito à atribuição de notas, podemos verificar que os 

inquiridos se encontram satisfeitos com as mesmas (94,44%), sendo que apenas 5,56% 

dos inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, declarando que: 

 mereciam uma nota mais elevada, porque se esforçam, se comportam 

bem e porque sabem realizar os exercícios 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

a unanimidade regressou, sendo que 100% dos inquiridos responderam SIM, acho justas 

as notas atribuídas aos meus colegas, porque: 
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 o esforço e o desempenho dos meus colegas nas aulas fizeram com que 

as notas fossem merecidas. 

 

 

Ilustração 12 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 4 

 

Tal como na turma anterior, a questão da avaliação também se encontra bem exposta 

aos alunos, uma vez que todos eles revelam o conhecimento de que são avaliados em 

todos os instantes das suas aulas. Esta teoria foi confirmada com as respostas de carácter 

aberto, uma vez que as justificações encontradas pelos inquiridos são plausíveis. 

Podemos verificar através da Ilustração 23, que os índices de satisfação e de justiça 

estão em alta, sendo as percentagens contrárias praticamente nulas. 

 

Turma 5 

A quinta turma analisada é constituída por uma amostra de 21 inquiridos, pertencentes 

ao 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos, 

existindo uma diferença de 3 elementos entre os géneros, sendo que o género masculino 

tem mais 3 inquiridos que o género feminino. 

 

 Amostra Turma 5  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 21 0 0 0 20 1 0 0 0 12 9 21 

% 100,00 0,00 0,00 0,00 95,24 4,76 0,00 0,00 0,00 57,14 42,86 100 

Ilustração 13 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 5 
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Questão 1 

Os inquiridos quando questionados sobre a avaliação utilizada pelo seu professor, 

responderam na grande maioria Avaliação Contínua (80,85%), os restantes (9,52%) 

escolheram a opção Todas e a mesma percentagem também optou pela resposta 

Avaliação Final, sendo que estes inquiridos ainda se encontram despistados, 

relativamente à forma como são avaliados. 

Questão 2 

Através da segunda questão conseguimos apurar que a grande maioria dos inquiridos se 

encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, uma vez 

que apenas um inquirido se encontra insatisfeito, alegando que: 

 não gosta dos métodos avaliativos porque sabe fazer bem os exercícios e 

não tira uma nota alta. 

Questão 3 

Relativamente à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, praticamente 

todos os inquiridos se encontram satisfeitos, sendo que a mesma percentagem de 

insatisfeitos é igual à resposta anterior (4,76%), dizendo que não gostam dos métodos 

avaliativos porque: 

 fazem todos os exercícios de forma correcta, mas mesmo assim não 

conseguem tirar notas altas. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, a percentagem de insatisfação aumentou 

ligeiramente (9,52%), no entanto podemos verificar que uma grande percentagem 

(90,48%) se sente satisfeita. Quando analisadas as respostas dos inquiridos injustiçados, 

podemos constatar que estes não se encontram satisfeitos porque: 

 sabem fazer todos os exercícios e mesmo assim não tiram nota máxima. 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

90,48% dos inquiridos responderam SIM, acho justas as notas, no entanto, tal como na 

questão anterior, a mesma percentagem de insatisfação foi encontrada, onde esses 

mesmos inquiridos alegaram que: 

 os seus colegas não sabiam realizar os exercícios tão bem como eles e 

tiveram nota igual e alguns tiveram nota superior. 
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Ilustração 14 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 5 

 

Na quinta turma analisada, podemos verificar que os métodos e critérios de avaliação 

foram bem apresentados devido à grande percentagem de alunos que dizem saber como 

esta se desenvolve, no entanto, podemos observar que uma determinada percentagem se 

encontra alheia a este funcionamento, uma vez que as suas justificações às questões 

realizadas, se baseiam na boa técnica empreendida nos exercícios e na baixa nota que 

obtêm no final. 

Tal como é do nosso conhecimento, a técnica não é o único parâmetro que compõe uma 

nota na disciplina de Educação Física, existem muitos outros parâmetros avaliativos que 

devem ser especificados e relembrados aos alunos, para que este sentimento de injustiça 

deixe de ocorrer nas avaliações finais. 

Podemos no entanto observar que tal como tem sido observado em turmas anteriores, a 

grande maioria dos inquiridos se sente bem com estes métodos avaliativos achando-os 

justos. 

 

Turma 6 

À sexta turma analisada, pertence uma amostra determinada por 27 inquiridos, 

pertencentes ao 8º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 

anos, sendo que a discrepância entre os géneros é um pouco expressiva, uma vez que o 

género feminino tem mais 5 inquiridos que o género masculino. 
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 Amostra Turma 6  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 27 0 0 8 10 7 2 0 11 16 27 

% 0,00 100,00 0,00 0,00 29,63 37,94 25,93 7,41 0,00 40,74 59,26 100 

Ilustração 15 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 6 

 

Questão 1 

Nesta questão, podemos verificar que dos vinte e sete inquiridos, vinte e um 

responderam Avaliação Contínua, quatro inquiridos responderam Todas e dois 

responderam Avaliação Final, sendo que estes últimos dois inquiridos ainda se 

encontram embaídos, no que diz respeito à forma como são avaliados. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que a maioria dos inquiridos (96,30%) se 

encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, uma vez 

que só um dos inquiridos se encontra insatisfeito, alegando que:  

 este método não favorece quem sabe fazer bem os exercícios, mas sim 

quem se comporta melhor nas aulas. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os alunos 

foram coerentes dizendo que se encontram satisfeitos, no entanto 3,70% dos alunos 

inquiridos responderam que não gostam dos métodos avaliativos. Quando analisadas as 

respostas de carácter aberto, este inquirido defendeu-se da mesma forma dizendo que: 

 quem tem um bom comportamento é favorecido, comparativamente com 

quem sabe fazer os exercícios.  

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que a maior 

parte dos inquiridos se encontram satisfeitos com as mesmas (92,59%), sendo que 

7,41% dos inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, porque dizem que: 

 se tinham esforçado para ter uma nota melhor. 

Questão 5 

No que diz respeito à atribuição das notas aos seus colegas, os inquiridos mostraram a 

sua insatisfação, 62,96% disse, SIM, acho justas, os restantes 37,04% responderam, de 
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forma negativa, e quando observadas as respostas de carácter aberto, constatamos que 

os inquiridos se sentem injustiçados alegando que: 

 existem colegas que têm comportamentos inadequados, falam muito e se 

esforçam pouco, mas mesmo assim tiram boas notas porque sabem fazer os 

exercícios. 

 

 
 

Ilustração 16 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 6 

 

Nesta turma, podemos de igual modo verificar que o tema avaliação também foi bem 

apresentado aos alunos, no entanto deveria ser mais específico, uma vez que existe uma 

pequena percentagem que ainda demonstra não saber o real desenvolvimento da 

avaliação. 

Podemos também verificar que os alunos se sentem satisfeitos com os métodos 

avaliativos utilizados pelo seu docente, no entanto, na última questão, os inquiridos 

demonstram uma vez mais saber como a avaliação se processa, defendendo que o seu 

esforço deveria fazer com que a sua nota fosse mais alta e que os comportamentos 

inadequados por parte de alguns colegas deveriam ser punidos com uma nota mais 

baixa. 

 

Turma 7 

A amostra pertencente à sétima turma analisada, é constituída por 26 inquiridos, 

pertencentes ao 8º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 

anos, sendo que existe diferença de 4 inquiridos entre os géneros, sendo o género 

masculino, o género com maior número de inquiridos. 
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 Amostra Turma 7  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 26 0 0 10 13 3 0 0 16 10 26 

% 0,00 100,00 0,00 0,00 36,46 50,00 11,54 0,00 0,00 61,54 36,46 100 

Ilustração 17 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 7 

 

Questão 1 

Através da análise desta questão, podemos verificar que o tema avaliação está 

esclarecido entre os inquiridos de forma cuidada, uma vez que os mesmos distribuíram 

as suas respostas por duas opções, Avaliação Contínua e Todas, sendo que estas 

respostas demonstram que os inquiridos sabem que são avaliados em todas as aulas. 

Questão 2 

Nesta questão podemos facilmente verificar que todos os inquiridos se encontram 

satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, isto porque 

defendem que: 

 são avaliados do princípio ao fim, 

 tudo conta na avaliação. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

uma vez mais verificar que todos os inquiridos se encontram satisfeitos, defendendo 

que: 

 são avaliados em todas as aulas, 

 o professor pode ver a sua evolução e não se baseia na avaliação final, 

pois poderia correr mal e tirar má nota. 

Questão 4 

Na análise a esta questão, podemos verificar que a unanimidade está presente, sendo 

que todos os inquiridos se mostraram satisfeitos, no que diz respeito à atribuição de 

notas, dizendo que: 

 tiveram a nota que mereceram porque se empenharam para ter essa nota. 
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Questão 5 

Tal como nas respostas anteriores, todos os inquiridos responderam de forma positiva, 

quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, e 

para se defenderem disseram que: 

 o esforço realizado pelos seus colegas foi compensado com a nota 

atribuída. 

 

 
Ilustração 18 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 7 

 

Na sétima turma analisada, podemos facilmente verificar que a avaliação foi muito bem 

exibida aos alunos, uma vez que todos eles se encontram bem informados relativamente 

a este tema. 

Nas respostas de carácter aberto, podemos comprovar que quando os parâmetros 

avaliativos são expostos de forma clara, os alunos entendem o funcionamento da 

avaliação, sendo esta teoria confirmada pelas defesas dos inquiridos. 

Podemos também verificar que todos os alunos se demonstram satisfeitos com os 

métodos avaliativos, assim como se sentem justiçados pela atribuição das notas por 

parte do seu docente. 

 

Turma 8 

A amostra pertencente à oitava turma analisada, consiste em 26 inquiridos, pertencentes 

ao 8º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos, 

existindo um maior número de alunos inquiridos (mais 6 elementos) associados ao 

género masculino quando comparado com o género feminino. 
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 Amostra Turma 8  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 26 0 0 10 16 0 0 0 16 10 26 

% 0,00 100,00 0,00 0,00 36,46 61,54 0,00 0,00 0,00 61,54 36,46 100 

Ilustração 19 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 8 

 

Questão 1 

Podemos observar que nesta turma, a maioria (61,54%) respondeu Avaliação Contínua, 

sendo que 34,62% respondeu Todas e somente 3,85% dos inquiridos ainda se 

encontram enganados relativamente à avaliação, optando pela Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que todos os inquiridos se encontram 

satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, alegando que: 

 o professor explica bem todos os exercícios ajudando-os a melhorar e a 

evoluir, 

 avalia não só a técnica mas também o trabalho de equipa. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, facilmente 

identificamos que tal como na questão anterior, todos os inquiridos se encontram 

satisfeitos, sustentando que: 

 assim o professor pode registar tudo o que fazem nas aulas e verificar a sua 

evolução, 

 a nota é composta por vários parâmetros: comportamento, esforço, exercícios, 

banho… 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos verificar que os inquiridos se 

encontram satisfeitos com as mesmas (96,15%), sendo que 3,85% dos alunos se sentem 

injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 deveriam ter uma nota superior.       

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

os alunos responderam de uma forma menos unânime, 80,77% disse, SIM acho justas, e 
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os restantes 19,23% responderam de forma negativa e quando observadas as respostas 

de carácter aberto, podemos verificar que basicamente estes inquiridos disseram que: 

 as notas não corresponderam à aprendizagem dos colegas, pois estes não 

sabiam realizar os exercícios e tiveram boa nota. 

 

 
Ilustração 20 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 8 

 

Uma vez mais podemos verificar que a avaliação foi apresentada aos inquiridos de uma 

forma clara, uma vez que apenas um dos alunos demonstrou não saber o real 

funcionamento da avaliação. 

Através das respostas de carácter aberto, podemos apurar que os alunos se defendem de 

forma plausível. 

Este gráfico (Ilustração 31), demonstra que todos os alunos se sentem satisfeitos com os 

métodos avaliativos utilizados, sendo que apenas na última questão, os inquiridos 

demonstraram o seu descontentamento, alegando alguma injustiça nas notas atribuídas 

aos seus colegas. 

 

Turma 9 

A nona turma analisada é constituída por uma amostra de 27 inquiridos, pertencentes ao 

8º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 13 e os 15 anos, sendo que a 

discrepância entre os géneros já não é tão expressiva, uma vez que o género masculino 

apenas tem mais 1 inquirido que o género feminino. 
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 Amostra Turma 9  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 27 0 0 18 5 4 0 0 14 13 27 

% 0,00 100,00 0,00 0,00 66,67 18,52 14,81 0,00 0,00 51,85 48,15 100 

Ilustração 21 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 9 

 

Questão 1 

Nesta questão podemos observar que dos vinte e sete inquiridos, vinte e dois 

responderam Avaliação Contínua, três escolheram a opção Todas e apenas dois 

inquiridos ainda se encontram iludidos, optando pela Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos facilmente conferir que 100% dos inquiridos admitem 

estar satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, alegando que: 

 se sentem nervosos nas avaliações iniciais e finais, e como são avaliadas 

em todas as aulas, as coisas correm melhor porque não estão tão 

nervosos. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos baixaram os níveis de satisfação para 96,30%, onde 3,70% responderam 

negativamente, dizendo que não acham justos os métodos avaliativos, dizendo que: 

 se sentem prejudicados pelos seus colegas de exercício. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que os níveis 

de satisfação diminuíram, sendo que 92,59% dos inquiridos responderam SIM, acho 

justos, mas 7,41% dos inquiridos responderam de forma negativa, alegando que: 

 se esforçam, dedicam para fazer os exercícios de forma correcta e têm 

uma nota baixa. 

Questão 5 

Quando questionamos os inquiridos relativamente à justiça na atribuição de notas aos 

seus colegas, os resultados demonstraram que 59,26% dos inquiridos se encontram 

satisfeitos, no entanto podemos constatar a existência de uma grande percentagem de 

alunos injustiçados (40,74%), que se defendem dizendo que: 
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 alguns colegas têm boas notas, só porque tiram boas notas nas outras 

disciplinas, 

 alguns colegas têm um mau comportamento e mesmo assim têm boas 

notas,  

 no entanto há quem diga que existem colegas que realizam os exercícios 

na perfeição mas que não têm uma nota boa. 

 

 
Ilustração 22 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 9 

 

Nesta turma, podemos verificar através dos resultados obtidos na primeira questão, que 

a avaliação foi apresentada aos alunos de forma conveniente, sendo esta conjectura 

reforçada através das respostas de carácter aberto. 

Podemos verificar que praticamente todos os alunos se sentem animados, relativamente 

aos métodos que o seu docente utiliza para os avaliar, sendo que apenas na última 

questão demonstraram o seu sentimento de injustiça defendendo que o mau 

comportamento deveria ser penalizado. 

 

Turma 10 

A amostra pertencente à décima turma analisada, é constituída por apenas 8 inquiridos, 

pertencentes ao 8º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 

anos, sendo que entre os géneros existe uma diferença de 2 inquiridos, estando o género 

feminino em superioridade. 
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 Amostra Turma 10  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 8 0 0 0 1 6 1 0 3 5 8 

% 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12,50 75,00 12,50 0,00 37,50 62,50 100 

Ilustração 23 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 10 

 

Questão 1 

Através da análise desta questão, podemos verificar que o tema avaliação está 

esclarecido entre os inquiridos de forma cuidada, uma vez que os mesmos distribuíram 

as suas respostas por duas opções, Avaliação Contínua e Todas, sendo que estas 

respostas demonstram que os inquiridos sabem que são avaliados em todas as aulas. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que todos o inquiridos se encontram satisfeitos 

com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, alegando que:  

 durante os exercícios o professor regista tudo, 

 corrige o que está mal permitindo evoluir. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos responderam de forma unânime, mostrando-se totalmente satisfeitos com os 

métodos avaliativos defendendo que: 

 o professor avalia o seu desempenho no decorrer de todas as aulas e não 

só no final do período. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que todos os 

inquiridos se encontram satisfeitos com as mesmas, alegando que: 

 o seu esforço foi recompensado com a sua nota. 

Questão 5 

Tal como em todas as questões anteriores, a unanimidade também existe nesta questão, 

sendo que todos os inquiridos se encontram satisfeitos com as notas atribuídas aos seus 

colegas, e quando observadas as respostas de carácter aberto, podemos verificar de uma 

forma geral que todos defendem que: 

 trabalharam para a nota que receberam. 
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Ilustração 24 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 10 

 

Na décima turma analisada, podemos verificar que o tema avaliação foi uma vez mais 

bem apresentado aos alunos, sendo que todos eles demonstraram saber qual a forma 

como são avaliados. 

Estes resultados vêm comprovar uma suposição apresentada anteriormente, que refere 

que quando os parâmetros avaliativos são bem definidos e apresentados, os níveis de 

insatisfação e de injustiça diminuem consideravelmente, podendo até chegar à nulidade. 

As respostas de carácter aberto vêm uma vez mais demonstrar o bom conhecimento 

avaliativo por parte dos alunos, sendo estas respostas plausíveis. 

A ilustração 35, demonstra de forma clara que todos os alunos se encontram satisfeitos 

com os métodos avaliativos utilizados pelo seu docente, demonstrando também que 

sentem justiça na atribuição das notas, tanto a si como aos seus colegas. 

 

Turma 11  

À décima primeira turma analisada, pertence uma amostra determinada por 25 

inquiridos, pertencentes ao 9º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 

14 e os 16 anos, existindo uma ligeira discrepância entre os géneros, uma vez que o 

género feminino tem mais 3 inquiridos que o género masculino. 

 

 Amostra Turma 11  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 0 25 0 0 6 17 2 0 14 11 25 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 24,00 68,00 8,00 0,00 56,00 44,00 100 

Ilustração 25 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 11 
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Questão 1 

Nesta questão podemos verificar que os inquiridos, na sua grande maioria (92,00%) 

optou por responder Todas, e somente 8,00% dos inquiridos responderam Avaliação 

Contínua. Estes resultados também demonstram que estes inquiridos se encontram 

esclarecidos relativamente à forma como são avaliados. 

Questão 2 

Nesta segunda questão podemos verificar que 100% dos inquiridos se mostram 

satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, declarando que: 

 são avaliados em todas as fases permitindo a evolução, 

 concordam que todos os parâmetros devem contar para a avaliação. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

uma vez mais verificar a unanimidade nas respostas, sendo que todos os inquiridos se 

mostraram satisfeitos porque alegam que: 

 estes métodos avaliam vários parâmetros, principalmente as capacidades 

e o comportamento de cada um. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que 100% 

dos inquiridos se encontram satisfeitos porque alegam que as notas foram correctas 

tendo em conta: 

 as capacidades de cada um, 

 o comportamento, 

 o esforço e a dedicação. 

Questão 5 

Tal como em todas as questões anteriores, a unanimidade também existe nesta questão, 

sendo que todos os inquiridos se encontram satisfeitos com as notas atribuídas aos seus 

colegas, e quando observadas as respostas de carácter aberto, podemos verificar de uma 

forma geral, que todos os inquiridos disseram que: 

 os seus colegas obtiveram a nota merecida, consoante o seu empenho, 

trabalho, dedicação e comportamento. 
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Ilustração 26 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 11 

 

Através dos resultados obtidos nesta turma podemos verificar que todos os alunos 

provaram ter conhecimento da forma como são avaliados, e as suas respostas de carácter 

aberto permitem comprovar isso mesmo. 

Podemos apurar que os níveis de satisfação e justiça se encontram em alta, uma vez que 

todos os alunos se encontram satisfeitos, com os métodos avaliativos, assim como com 

as suas notas e com as notas atribuídas aos seus colegas.  

Uma vez mais, estes resultados vêm confirmar a hipótese anteriormente referida, sendo 

que os níveis de insatisfação e de injustiça, praticamente desaparecem quando os 

métodos e critérios de avaliação são apresentados de forma correcta aos alunos. 

 

Turma 12 

A décima segunda turma analisada é constituída por uma amostra de 26 inquiridos, 

pertencentes ao 9º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 

anos, existindo uma diferença expressiva de 6 elementos entre os géneros, sendo que o 

género masculino se encontra em inferioridade relativamente ao género feminino. 

 

 Amostra Turma 12  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 0 26 0 0 14 10 1 1 10 16 26 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 53,85 38,46 3,85 3,85 38,46 61,44 100 

Ilustração 27 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 12 
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Questão 1 

Nesta questão podemos facilmente identificar que 100% dos inquiridos responderam 

Avaliação Contínua, sendo que nesta turma, os inquiridos também se encontram 

esclarecidos relativamente à forma como são avaliados. 

Questão 2 

Nesta segunda questão podemos verificar que 80,77% dos inquiridos estão satisfeitos 

com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, existindo uma percentagem 

considerável de alunos que não gostam dos métodos de avaliação utilizados (19,23%), 

expondo que esta avaliação deveria ser mais justa, tal como vamos verificar nas 

próximas questões, no entanto obtiveram-se mais algumas respostas interessantes, tais 

como: 

 a não existência de testes escritos, 

 as notas deveriam ser discriminadas de 0 a 20 valores.  

Questão 3 

Quando falamos de justiça nos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

conferir que a percentagem de contentamento desceu para 73,08% e consecutivamente a 

percentagem de descontentamento aumentou para 26,92%, e os motivos alegados para 

estes resultados são: 

 a falta de valorização, por parte do professor, do esforço e empenho 

aplicado nas aulas de educação física. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar as 

percentagens da questão anterior, ou seja 73,08% de inquiridos satisfeitos e 26,92% de 

inquiridos injustiçados, sendo que os motivos alegados pelos mesmos para estas 

possíveis injustiças estão associadas às justificações anteriores, alegando que: 

 se esforçam e se empenham ao máximo em todos os exercícios, não 

sendo valorizados, logo obtiveram uma nota inferior à merecida. 

Questão 5 

Foi nesta turma que se encontraram os maiores índices de insatisfação relativamente à 

atribuição de notas aos seus colegas, sendo que apenas 30,07% dos inquiridos acham 

que as notas atribuídas foram justas e 69,03% dos inquiridos responderam de forma 

negativa, sendo que quando analisadas as respostas de carácter aberto, os inquiridos de 
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certa forma, saíram em defesa dos seus colegas, mostrando um sentimento mútuo, 

dizendo que: 

 os seus colegas também mereciam mais, porque as questões técnicas 

estavam sobrevalorizadas, quando comparadas com outras questões, 

tendo o exemplo do trabalho de equipa, esforço e dedicação. 

 

 
Ilustração 28 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 12 

 

Os resultados obtidos nesta turma são interessantes, uma vez que os inquiridos desta 

amostra comprovaram saber a forma como são avaliados, mas os seus índices de 

insatisfação são elevados, mas basicamente só na última questão. 

Através das respostas de carácter aberto, podemos verificar que os inquiridos se sentem 

prejudicados, fundamentalmente devido à valorização da técnica sobre o esforço 

empreendido nos exercícios, sendo que estas respostas foram encontradas nas duas 

últimas questões. 

Esta amostra veio ser a excepção que confirma a regra, no entanto, quando olhamos 

para a Ilustração 39, podemos verificar que a grande maioria dos inquiridos gostam dos 

métodos avaliativos e que essa grande maioria também acha que estes mesmos métodos 

são justos. Apenas na última questão podemos verificar índices de injustiça elevados, 

uma vez que os alunos defendem que os seus colegas mereciam uma nota mais alta. 

Com isto queremos chamar a atenção para o facto destes sentimentos de injustiça serem 

correspondentes aos seus colegas e não a si próprios, uma vez que a grande maioria 

sente justiça nas suas notas recebidas, ou seja, os inquiridos sentem-se bem com as suas 

notas, o que comprova alguma justiça por parte do docente no momento da avaliação. 
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Turma 13 

À décima terceira turma analisada, pertence uma amostra determinada por 25 

inquiridos, pertencentes ao 9º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 

14 e os 16 anos, sendo que a discrepância entre os géneros é bastante expressiva, uma 

vez que o género feminino tem menos 9 inquiridos que o género masculino. 

 

 Amostra Turma 13  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 0 25 0 0 7 13 5 0 17 8 25 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 28,00 52,00 20,00 0,00 68,00 32,00 100 

Ilustração 29 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 13 

 

Questão 1 

Nesta questão podemos verificar que 60% dos inquiridos escolheram pela opção 

Avaliação Contínua sendo que os restantes 40% dos inquiridos responderam Todas. 

Considerando que a opção Todas também se pode considerar correcta, estes resultados 

demonstram que estes inquiridos se encontram elucidados relativamente à forma como 

são avaliados. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que a totalidade dos inquiridos se encontra 

satisfeita com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, mencionando que: 

 o professor avalia tudo o que os alunos fazem, em todos os momentos do 

período. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos foram unânimes (100%), respondendo que gostam dos métodos utilizados, 

defendendo que: 

 é igual para todos, sem distinções e parcialidades. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar eu a 

percentagem de satisfação diminui para 84%, sendo que os restantes 16% dos inquiridos 

se sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 
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 mereciam uma nota mais alta, principalmente quando comparada com 

alguns dos seus colegas.  

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

os inquiridos mostraram que acham justas as notas atribuídas aos seus colegas, onde 

apenas um inquirido demonstrou a sua insatisfação, arguindo que: 

 em alguns casos as notas foram exageradas. 

 

 
Ilustração 30 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 13 

 

Nesta turma, podemos uma vez mais verificar que todos os alunos receberam uma 

informação decente, no que diz respeito à avaliação, uma vez que todos eles 

demonstram saber como este processo avaliativo se desenrola, sendo que este 

conhecimento é comprovado nas respostas de carácter aberto. 

Podemos verificar que quase todos os inquiridos se sentem satisfeitos com os métodos 

avaliativos utilizados, e que os acham justos, no entanto, o sentimento de injustiça 

aparece principalmente na penúltima questão, onde os inquiridos defendem que 

mereciam uma nota mais alta quando comparados com alguns colegas. 

  

Turma 14 

A amostra pertencente à décima quarta turma analisada, é constituída por 18 inquiridos, 

pertencentes ao 9º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 14 e os 16 

anos, sendo que existe uma diferença bastante considerável entre os géneros, e 

contrariamente à amostra anterior, é agora o género masculino que se encontra em 

inferioridade, com menos 10 elementos que o género feminino. 
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 Amostra Turma 14  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 0 18 0 0 11 5 2 0 4 14 18 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 61,11 27,28 1,11 0,00 22,22 77,78 100 

Ilustração 31 - Tabela referente à amostra pertencente à turma 14 

 

Questão 1 

Nesta questão podemos observar que dos dezoito inquiridos, doze responderam 

Avaliação Contínua, cinco escolheram a opção Todas e apenas um inquirido ainda se 

encontra iludido, optando pela Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos facilmente conferir que 100% dos inquiridos admitem 

gostar dos métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, alegando que: 

 o professor deixou bem claro quais são os critérios de avaliação, 

 fazem as aulas com mais naturalidade, que nem se recordam que estão a 

ser avaliados. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos mantiveram as mesmas percentagens da questão anterior (100%), onde todos 

os inquiridos responderam positivamente, dizendo que são avaliados: 

 não só pela técnica, 

 mas também pelo esforço e dedicação, assiduidade e comportamento, 

 e também pela progressão das suas capacidades. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, a grande maioria dos inquiridos responderam 

SIM, acho justos, sendo que apenas um inquirido respondeu de forma negativa, sendo a 

sua justificação pouco plausível, sobressaindo-se as justificações positivas, alegando 

que: 

 tiveram a nota que mereciam tendo em conta o seu desempenho nas 

aulas.  
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Questão 5 

Quando questionamos os inquiridos relativamente à justiça na atribuição de notas aos 

seus colegas, os resultados demonstraram que 83,33% dos inquiridos se encontram 

satisfeitos, no entanto podemos constatar a existência de uma pequena percentagem de 

inquiridos injustiçados (16,67%), que se defendem dizendo que: 

 alguns colegas tiveram uma nota superior ao merecido. 

 

 

Ilustração 32 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra da turma 14 
 

Nesta última turma analisada, podemos verificar que praticamente todos os alunos 

receberam a informação relativa à avaliação devidamente, sendo uma vez mais, este 

facto comprovado pelas suas respostas de carácter aberto. 

Podemos também verificar que os inquiridos, quase na sua totalidade, se sentem 

satisfeitos e com um sentimento de justiça relativamente aos métodos de avaliação, 

sendo que apenas na última questão, um sentimento de injustiça apareceu, associado às 

notas atribuídas aos seus colegas. 

 

Resultados segundo as Faixas Etárias 

 

12 Anos de Idade 

A amostra pertencente à primeira faixa etária analisada, consiste em 19 inquiridos, todos 

eles pertencentes ao 7º ano de escolaridade, existindo um maior número de alunos 

inquiridos pertencentes ao género feminino quando comparado com o género 

masculino. 
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 Amostra 12 Anos de Idade  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 19 0 0 19 0 0 0 0 0 8 11 19 

% 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,11 57,89 100 

Ilustração 33 - Tabela referente à amostra pertencente aos 12 anos de Idade 

 

Questão 1 

Através da análise à primeira pergunta, podemos constatar que a grande maioria 

(68,42%) respondeu Avaliação Contínua, os restantes escolheram a opção Todas 

(26,32%), sendo que apenas temos 5,26% de inquiridos que ainda se encontram 

embaídos, escolhendo pela opção Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que todos os inquiridos (100%) se encontram 

satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, alegando que: 

 o professor regista todos os acontecimentos em todas as aulas.  

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos responderam de igual forma à questão anterior, respondendo na totalidade 

(100%), que acham justos os métodos avaliativos, defendendo que: 

 o professor avalia todos os alunos por todos os acontecimentos na aula 

 o professor avalia não só a técnica mas também o comportamento, 

esforço e dedicação nas aulas.   

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos verificar que a percentagem de 

satisfação diminuiu para 89,47%, sendo que nesta questão temos 10,53% de inquiridos 

que se sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 se esforçam, que têm um comportamento adequado mas que não têm a 

nota merecida. 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

os resultados foram iguais à questão anterior, com as mesmas percentagens, 78,94% dos 
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alunos que se sentem satisfeitos e 21,06% dos inquiridos que se sentem injustiçados, e 

quando observadas as respostas de carácter aberto, podemos verificar que: 

 defendem os seus colegas dizendo que se esforçam mas que não têm boas 

notas, 

 defendem que a técnica não é devidamente valorizada, 

 defendem que o esforço e dedicação não tinham o devido valor na 

avaliação. 

 

 
 

Ilustração 34 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra de 12 anos de Idade 

 

Através da visualização da Ilustração 34, podemos verificar de uma forma rápida, que 

todos os alunos gostam e acham justos os métodos avaliativos utilizados, sendo que nas 

últimas duas questões, podemos observar umas percentagens de insatisfação 

relativamente à justiça na atribuição das notas, no entanto, como são percentagens não 

muito elevadas, podemos dizer que a justiça avaliativa ainda existe para esta faixa 

etária. 

 

13 Anos de Idade 

A amostra pertencente à segunda faixa etária analisada, conta com 109 inquiridos, 

distribuídos pelo 7º e 8º ano de escolaridade, existindo apenas uma ligeira discrepância 

(apenas 3 inquiridos a mais do género masculino) quando se compara o número de 

inquiridos entre os dois géneros. 
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 Amostra 13 Anos de Idade  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 63 46 0 0 109 0 0 0 0 56 53 109 

% 57,80 42,20 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,38 48,62 100 

Ilustração 35 - Tabela referente à amostra pertencente aos 13 anos de Idade 

 

Questão 1 

Dos 109 inquiridos, uma grande maioria (75,23%) respondeu Avaliação Contínua, 

sendo que os restantes 15,60% escolheram a opção Todas, no entanto, podemos 

observar que existem uma percentagem considerável de inquiridos (9,17%) que ainda se 

encontram iludidos, optando pela Avaliação Final. 

Questão 2  

Através desta questão podemos apurar que quase todos os inquiridos (97,25%) se 

encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu docente, uma vez 

que apenas 2,75% se encontram insatisfeitos, arguindo que: 

 este método favorece mais quem tem bom comportamento do que quem 

tem boa técnica 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os alunos 

foram concordantes com a resposta anterior, respondendo de igual forma, 97,25% dos 

alunos optaram pelo SIM, acho justos os métodos avaliativos e 2,7% responderam de 

forma negativa, no entanto, quando observadas as 3 respostas abertas, nenhuma delas 

tinha justificações plausíveis, a não ser: 

 não acho justos os métodos avaliativos. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos uma vez mais conferir que os alunos 

se encontram satisfeitos com as mesmas, no entanto existiu uma descida na 

percentagem de inquiridos satisfeitos para 89,91%, sendo que 10,09% dos inquiridos se 

sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 a sua nota deveria ser mais alta quando comparadas com as notas de 

alguns colegas que não se esforçam para obter resultados. 
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Questão 5 

Quando questionados sobre o que pensam das notas que foram atribuídas aos seus 

colegas, os inquiridos responderam da mesma forma similar à questão anterior, sendo 

que a percentagem de inquiridos que responderam SIM, acho justas as notas atribuídas 

aos meus colegas baixou para 87,16% e 12,84% responderam, NÃO acho justas porque: 

 há colegas que não se aplicam e têm positiva, 

 há colegas que têm uma nota excessiva comparada com o seu 

desempenho, 

 há colegas que só têm boas notas devido às outras disciplinas. 

 

 

Ilustração 36 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra de 13 anos de Idade 

 

Através da Ilustração referente aos 13 anos de idade, podemos facilmente identificar 

que existe uma grande percentagem de inquiridos que afirma gostar dos métodos que o 

seu docente utiliza para o avaliar, assim como afirmam que esse mesmo método parece 

ser justo. Quando verificamos as questões referentes à atribuição de notas, podemos 

verificar que as percentagens de satisfação diminuem, no entanto, nunca atingem 

valores que nos permitam dizer que existe injustiça avaliativa nesta faixa etária. 

 

14 Anos de Idade 

A amostra pertencente à terceira faixa etária analisada, é constituída por 97 inquiridos, 

sendo que estes se encontram repartidos pelos 3 anos de escolaridade em estudo, e tal 

como na amostra anterior, também existe apenas uma ligeira discrepância quando se 

compara o número de inquiridos entre os dois géneros, no entanto, agora é o género 

feminino que tem mais 3 inquiridos. 
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 Amostra 14 Anos de Idade  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 15 44 38 0 0 97 0 0 0 47 50 97 

% 15,46 45,36 39,18 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 48,45 51,55 100 

Ilustração 37 - Tabela referente à amostra pertencente aos 14 anos de Idade 

 

Questão 1 

Após a análise da primeira questão, podemos observar que nesta amostra, a questão 

associada à avaliação se encontra bem esclarecida, uma vez que as respostas se 

encontram divididas, principalmente entre as opções, Avaliação Continua (72,16%) e 

Todas (26,80%), sendo que dos 97 inquiridos, apenas 1 se encontra completamente 

alheio à resposta correcta, escolhendo a opção Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos facilmente constatar que a grande maioria respondeu 

positivamente (95,88%), e que 4,12% se encontram insatisfeitos com o método 

avaliativo, alegando que: 

 deveria ser mais justo, 

 deveria existir mais competição nas aulas. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

verificar que a percentagem de satisfação diminuiu (93,81%), aumentando a 

percentagem de respostas negativas para 6,19%, sendo que estes inquiridos alegam que: 

 há determinados parâmetros que deveriam ser mais valorizados, 

principalmente o empenho e o comportamento. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos conferir que existem ainda mais 

insatisfações (91,75%), sendo que 8,25% dos alunos se sentem injustiçados com as suas 

notas, no entanto, quando observadas as suas respostas, podemos verificar que os 

inquiridos alegam que: 

 a sua nota deveria ser melhor, porque se comportam bem e porque se 

esforçam. 
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Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

os inquiridos responderam de uma forma menos uniforme, confirmando a tendência 

decrescente de respostas positivas, sendo que a percentagem de satisfação se encontra 

agora nos 74,23%, e a percentagem de inquiridos que responderam, NÃO acho justas as 

notas atribuídas aos meus colegas subiu drasticamente para os 25,77%, e quando 

observadas as respostas de carácter aberto, podemos verificar que: 

 para estes inquiridos, alguns colegas foram prejudicados porque se 

esforçaram para ter uma nota melhor, 

 para estes inquiridos, o comportamento também deveria contar mais, pois 

alunos com mau comportamento têm boas notas, sendo em alguns casos 

exageradas, e alunos com bom comportamento têm notas baixas, 

 existem algumas respostas alusivas à aprendizagem dos colegas, dizendo 

que não mereciam aquelas notas pois não sabiam realizar os exercícios. 

 

 

Ilustração 38 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra de 14 anos de Idade 
 

Na simples observação da Ilustração 38, podemos verificar altos índices de satisfação e 

justiça avaliativa, no que diz respeito às questões nº2, nº3 e nº4, no entanto, é nesta faixa 

etária, onde vamos observar a maior percentagem negativa, quando nos referimos a 

justiça avaliativa, mais propriamente, quando nos referimos da justiça das notas 

atribuídas aos seus colegas. Esta percentagem atinge ¼ da amostra, podendo vir a ser 

preocupante. No entanto, quando analisamos os resultados da questão anterior, podemos 

constatar que basicamente todos os inquiridos acham justas as notas que lhes foram 

atribuídas, demonstrando mais um sinal de justiça avaliativa. 
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15 Anos de Idade 

À amostra da quarta faixa etária analisada, pertencem 68 inquiridos, sendo que estes 

também se encontram repartidos pelos 3 anos de escolaridade em estudo, no entanto, 

existe maior disparidade quando se compara o número de inquiridos entre os dois 

géneros, sendo que o género masculino se encontra com mais 10 inquiridos que o 

género feminino. 

 

 Amostra 15 Anos de Idade  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 3 20 45 0 0 0 68 0 0 39 29 68 

% 4,41 29,41 66,18 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 57,35 42,65 100 

Ilustração 39 - Tabela referente à amostra pertencente aos 15 anos de Idade 

 

Questão 1 

Após o estudo da primeira questão, podemos facilmente observar que nesta amostra, a 

questão associada à avaliação encontra-se bem explícita, uma vez que 50,00% dos 

inquiridos optaram pela resposta Avaliação Contínua e 47,06% pela resposta Todas, 

sobrando apenas 2,94% dos inquiridos que ainda estão enganados, optando pela 

resposta Avaliação Final. 

Questão 2 

No que diz respeito à satisfação relativamente aos métodos de avaliação utilizados, 

podemos apurar através desta questão que praticamente todos os inquiridos (97,06%) se 

encontram satisfeitos, uma vez que apenas 2,94% dos inquiridos se encontram 

insatisfeitos, dizendo que: 

 os testes escritos não deveriam existir.  

Questão 3 

Nesta questão a insatisfação aumentou ligeiramente, uma vez que 5,88% dos inquiridos 

se mostraram insatisfeitos, no que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos 

utilizados pelo docente, no entanto, a grande maioria (94,12%) encontra-se satisfeita, 

respondendo que SIM, acho justos os métodos avaliativos. Quando analisadas as 

respostas abertas, podemos constatar que os inquiridos defendem que: 

 dão o seu máximo nas aulas não sendo esse esforço reconhecido, 

 a avaliação se centra na técnica, 
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 são prejudicados pelos seus colegas que não sabem realizar as 

actividades. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos aferir que uma grande 

parte dos inquiridos (94,12%) se encontram satisfeitos com as mesmas, sendo que 

apenas sobra a mesma percentagem de insatisfação da questão anterior (5,88%), onde os 

inquiridos alegam : 

 quando comparados com os seus colegas, mereciam uma nota melhor 

porque se esforçaram para isso.  

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

grande parte dos inquiridos responderam de forma positiva (77,94%), no entanto 

podemos observar um aumento enorme na percentagem de inquiridos que responderam 

de forma negativa (22,06%), e quando analisadas as respostas de carácter aberto, 

podemos analisar que os inquiridos alegam: 

 existir mau comportamento por parte dos colegas e que mesmo assim têm boas 

notas, 

 que um colega não faz aula e que mesmo assim tira positiva, 

 que alguns colegas têm boas notas devido às outras disciplinas, 

 alguns colegas não sabem realizar os exercícios e têm boas notas. 

No entanto também podemos observar uma resposta quase comum, que se baseia: 

 no esforço dos seus colegas que não foi reconhecido, sendo contraditória com a 

resposta anterior. 

 

 

Ilustração 40 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra de 15 anos de Idade 
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Os resultados obtidos nesta faixa etária, são em tudo idênticos aos da faixa etária 

anterior, no sentido em que a injustiça avaliativa, apenas se quer mostrar na última 

questão, sendo esta é alusiva à avaliação dos seus colegas. Esta percentagem também 

atinge níveis quase preocupantes, no entanto, podemos constatar que a percentagem 

aferente ao sentido de justiça é bastante mais elevada. Quando nos focamos nas 

questões nº2, nº3 e nº4, podemos facilmente verificar que as percentagens de satisfação 

e de sentido de justiça são elevadíssimas, o que nos leva a crer que a justiça avaliativa 

abrange nesta faixa etária. 

 

16 Anos de Idade 

A amostra da quinta faixa etária analisada, é preenchida por 13 inquiridos, pertencentes 

ao 8º e 9º ano de escolaridade, sendo que existe uma diferença de 3 elementos, quando 

se compara o número de inquiridos entre os dois géneros, sendo que o género masculino 

se encontra em inferioridade em relação ao género feminino. 

 

 Amostra 16 Anos de Idade  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 3 10 0 0 0 0 13 0 5 8 13 

% 0,00 23,08 76,92 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 38,46 61,54 100 

Ilustração 41 - Tabela referente à amostra pertencente aos 16 anos de Idade 

 

Questão 1 

Os inquiridos quando questionados sobre a avaliação utilizada pelo seu professor, 

recaíram as suas respostas sobre duas opções, Avaliação Contínua (61,54%) e Todas 

(38,46%), sendo que nesta amostra, os inquiridos se encontram bem informados 

relativamente à sua avaliação. 

Questão 2 

Através da segunda questão conseguimos apurar que a grande maioria dos inquiridos 

(92,31%) se encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu 

professor, uma vez que apenas 7,69% dos inquiridos se encontram insatisfeitos, 

alegando que: 
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 não gostam dos métodos avaliativos porque deveria ser cotada de 0 a 20 

valores.  

Questão 3 

Relativamente à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, todos os 

inquiridos (100%) se encontram satisfeitos, alegando que: 

 são avaliados em todas aulas.   

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, a percentagem de insatisfação aumentou 

ligeiramente (15,38%), no entanto podemos verificar que uma grande percentagem 

(84,62%) se sente satisfeita. Quando analisadas as respostas dos inquiridos injustiçados, 

podemos constatar que: 

 estes não se encontram satisfeitos dizendo apenas que mereciam uma nota mais 

alta (justificação pouco plausível). 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

podemos observar as mesmas percentagens da questão anterior (84,62% e 15,38%). Se 

nos focarmos nas respostas negativas, podemos constatar que os inquiridos alegaram 

simplesmente que: 

 alguns colegas mereciam mais e outros mereciam menos (justificação pouco 

plausível). 

 

 

Ilustração 42 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra de 16 anos de Idade 

 

Da análise a esta Ilustração (42), podemos rapidamente verificar que os índices de 

insatisfação e de injustiça, se encontram quase nulos, sendo que apenas nas duas últimas 

questões, se encontram algumas percentagens de inquiridos que se dizem sentir 
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injustiçados, tanto com as suas notas, como com as notas atribuídas aos seus colegas. 

No entanto, estas percentagens são francamente reduzidas, quando comparadas com as 

percentagens de satisfação e de sentimento de justiça.   

 

17 Anos de Idade 

A amostra da sexta faixa etária analisada, é preenchida por apenas 1 inquirido, 

pertencente ao 9º ano de escolaridade, respeitando-se de um inquirido do género 

feminino. 

 

 Amostra 17 Anos de Idade  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100 

Ilustração 43 - Tabela referente à amostra pertencente aos 17 anos de Idade 

 

Questão 1 

Através da análise à primeira pergunta, podemos constatar que o inquirido respondeu 

Avaliação Contínua, logo este inquirido encontra-se bem informado relativamente à 

avaliação. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que este inquirido gosta dos métodos que o seu 

professor utiliza para o avaliar, porque: 

 existem vários parâmetros de avaliação. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, este 

inquirido respondeu de forma positiva, alegando que acha justo o método pelo qual é 

avaliado, no entanto a sua resposta de carácter aberto não é plausível porque apenas 

respondeu: 

 porque acho justo. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que este 

inquirido se encontra satisfeito respondendo positivamente, defendendo que: 

 se esforçou para ter a nota que recebeu. 
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Questão 5 

Quando questionado se achou justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, este 

inquirido respondeu de forma negativa, alegando que: 

 o esforço dos seus colegas não foi devidamente recompensado. 

 

 

Ilustração 44 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra de 17 anos de Idade 

 

Na última faixa etária analisada, podemos verificar o inquirido que compõe esta 

amostra, respondeu de forma positiva a todas as questões, com a excepção da última, 

demonstrando o seu sentimento de injustiça, relativamente à avaliação realizada sobre 

os seus colegas. Nesta faixa etária, devido à amostra ser bastante reduzida, os resultados 

obtidos não vão ser de todo consideráveis, uma vez que é necessário uma amostra um 

pouco mais considerável, onde se pudessem comparar respostas de inquiridos incluídos 

nesta faixa etária. 

 

Resultados segundo os Anos Escolares 

 

7º Ano 

O primeiro ano escolar analisado é constituído por uma amostra de 102 inquiridos, 

pertencentes ao 7º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 

anos, sendo que a discrepância entre os géneros não é muito expressiva, uma vez que o 

género masculino apenas tem mais 4 inquiridos que o género feminino. 
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 Amostra 7º Ano  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 102 0 0 19 63 17 3 0 0 53 49 102 

% 100,00 0,00 0,00 18,63 61,76 16,67 2,94 0,00 0,00 51,96 48,04 100 

Ilustração 45 - Tabela referente à amostra pertencente ao 7º ano  

 

Questão 1 

Através da análise a esta primeira questão, podemos apurar que uma grande 

percentagem (78,43%) respondeu Avaliação Contínua, os restantes escolheram a opção 

Todas (13,73%) e apenas 7,84% dos inquiridos ainda se encontram desorientados, 

optando pela Avaliação Final. 

Questão 2 

Nesta questão podemos verificar que 96,08% dos inquiridos estão satisfeitos com os 

métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, no entanto, 3,92% deles se encontram 

insatisfeitos, alegando: 

 fazer tudo bem na última aula e que não recebem boa nota, 

 realizar os exercícios correctamente e que não recebem a nota merecida, 

 que deveria existir mais competição nas aulas. 

Questão 3 

Falando agora da justiça associada aos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos mantiveram a mesma percentagem da questão anterior, e 96,08% afirmam 

encontrarem-se satisfeitos, e 3,92%, dos inquiridos responderam que não gostam dos 

métodos avaliativos defendendo que: 

 se deveria valorizar mais a técnica, 

  são bons a realizar as actividades mas que não recebem boa nota. 

Questão 4 

Relativamente à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que a maioria dos 

inquiridos (90,20%), se encontram satisfeitos com as notas recebidas, no entanto, 

podemos verificar um aumento na percentagem de insatisfação, onde 9,80% dos 

inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 mereciam uma nota melhor, 

 se deveria dar mais valor ao esforço nas aulas.  
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Questão 5 

Quando questionados sobre a justiça das notas atribuídas aos seus colegas, os inquiridos 

responderam de forma semelhante à questão anterior. Podemos verificar que as 

percentagens pouco se alteraram obtendo 89,92% de respostas positivas, contudo, a 

percentagem de insatisfação aumentou para 10,78%, sendo que estes inquiridos 

declaram que: 

 os seus colegas tiveram notas altas comparativamente com a sua nota, 

 que alguns colegas não realizam os exercícios correctamente e têm boa 

nota, 

 que se devia dar mais valor ao esforço, 

 há colegas que se esforçam bastante mas que não têm a nota merecida.  

 

 
Ilustração 46 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do 7º Ano 

 

Através da análise deste gráfico podemos verificar que praticamente todos os alunos 

pertencentes a este ano lectivo se encontram satisfeitos com os métodos avaliativos, 

assim como os acham justos. Nas últimas duas questões também podemos observar que 

quase todos os alunos se mostraram contentes com a atribuição das notas, tanto as suas 

como as dos seus colegas, o que demonstra justiça avaliativa por parte dos docentes.   

 

8º Ano 

A amostra pertencente ao segundo ano escolar analisado é constituída por 114 

inquiridos, pertencentes ao 8º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 

13 e os 16 anos, sendo que entre os géneros existe uma diferença de 6 inquiridos, 

estando o género feminino em inferioridade. 
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 Amostra 8º Ano  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 114 0 0 46 45 20 3 0 60 54 114 

% 0,00 100,00 0,00 0,00 40,35 39,47 17,54 2,63 0,00 52,63 47,37 100 

Ilustração 47 - Tabela referente à amostra pertencente ao 8º ano 

 

Questão 1 

Nesta primeira questão, podemos constatar que a grande maioria (66,67%) respondeu 

Avaliação Contínua, os restantes escolheram a opção Todas (28,95%) e apenas 4,39% 

dos inquiridos ainda se encontram embaídos, optando pela Avaliação Final. 

Questão 2 

Através desta questão podemos verificar que 99,12% dos inquiridos se encontram 

satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, sendo que apenas 

0,88% deles se encontram insatisfeitos, alegando que: 

 este método não favorece quem sabe fazer bem os exercícios, mas sim 

quem se comporta melhor nas aulas. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os 

inquiridos voltaram a ser coerentes, onde 98,25% afirmam encontrarem-se satisfeitos, 

no entanto podemos também comprovar que a percentagem de insatisfação aumentou 

ligeiramente para 1,75%, onde os inquiridos responderam que não gostam dos métodos 

avaliativos defendendo que: 

 se sentem prejudicados pela actuação dos seus colegas. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que a 

maioria dos inquiridos (95,61%), se encontram satisfeitos com as mesmas e 4,39% dos 

alunos se sentem injustiçados com as suas notas, alegando: 

 merecer melhor nota devido ao seu empenho, 

 que há colegas com uma técnica inferior e com falta de empenho mas que 

no entanto têm notas iguais ou superiores às suas.  
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Questão 5 

Na última questão, os inquiridos quando debatidos com a justiça das notas atribuídas 

aos seus colegas, responderam de uma forma menos unânime, 77,19% disse, SIM, acho 

justas, e os restantes 22,81% responderam negativamente, sendo que a percentagem de 

descontentamento aumentou imenso nesta última questão. Quando observadas as 

respostas de carácter aberto, podemos verificar: 

 uma resposta geral que se baseia no mau comportamento dos colegas,  

 que existem colegas que só tiram boas notas devido às notas das outras 

disciplinas, 

 que se deveria valorizar mais o empenho nas aulas e não tanto a técnica, 

 que em contraste com a resposta anterior, alguns alunos dizem que 

algumas notas não correspondem à aprendizagem.  

 

 
Ilustração 48 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do 8º Ano 

 

Como podemos observar na Ilustração 48, uma vez mais, praticamente todos os alunos 

gostam dos métodos que o seu professor utiliza para os avaliar, assim como os acham 

justos, como podemos observar através dos resultados obtidos na questão nº3. Através 

da questão seguinte, podemos verificar que uma grande percentagem de alunos se sente 

bem com as suas notas, o que de certa forma demonstra justiça avaliativa, no entanto 

podemos observar que na última questão essa justiça já não é tão consistente, no 

entanto, a grande maioria sente que as notas atribuídas aos seus colegas foram justas. 

 

9º Ano 

Ao terceiro ano escolar analisado, pertence uma amostra determinada por 94 inquiridos, 

pertencentes ao 9º ano de escolaridade, com idades compreendidas entre os 14 e os 17 
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anos, sendo que a discrepância entre os géneros é pouco expressiva, uma vez que o 

género feminino tem mais 4 inquiridos que o género masculino. 

 

 Amostra 9º Ano  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 0 94 0 0 38 45 10 1 45 49 94 

% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 40,43 47,87 10,64 1,06 47,87 52,13 100 

Ilustração 49 - Tabela referente à amostra pertencente ao 9º ano  
 

Questão 1 

Nesta primeira questão, obtivemos resultados divididos em três respostas, sendo que a 

percentagem obtida na opção Avaliação Final é mínima (1,06%). A opção Avaliação 

Contínua reuniu 58,51% das escolhas e a opção Todas reuniu 40,43%. 

Questão 2 

Através desta questão podemos apurar que a maioria dos inquiridos (94,68%) se 

encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu professor, e 5,32% 

dos inquiridos se encontram insatisfeitos, dizendo que: 

 a avaliação deveria ser mais justa, 

 deveria ser cotada de 0 a 20 valores, 

 não deveriam existir testes escritos. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

verificar que a percentagem de contentamento diminuiu para 92,55% e a de insatisfação 

aumentou para 7,45%. Os inquiridos defendem de uma forma generalizada que: 

 o seu empenho e dedicação não é devidamente valorizado. 

Questão 4 

Nesta questão, que diz respeito à atribuição de notas, podemos uma vez mais verificar 

que a percentagem de inquiridos que se encontram satisfeitos diminuiu novamente 

(87,23%), sendo que 12,77% dos inquiridos se sentem injustiçados com as suas notas, 

declarando que: 

 a sua nota foi mais baixa que a merecida porque o seu esforço e 

dedicação nas aulas não é reconhecido, 
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 deveria merecer uma nota inferior, comparativamente com os seus 

colegas. 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

podemos verificar que a percentagem de contentamento diminuiu para 76,60% e que 

23,40% sente que as notas atribuídas aos seus colegas são injustas porque: 

 têm colegas que não têm um comportamento adequado, 

 têm colegas que não realizam os exercícios com empenho mas mesmo 

assim têm boas notas, 

 em alguns casos as notas são mesmo exageradas, 

 há colegas que têm boas notas devido às outras disciplinas, 

 um aluno que não realiza aula, tem positiva no final. 

Estes inquiridos defendem também que: 

 se devia valorizar mais o esforço, empenho e dedicação, merecendo 

assim uma nota melhor. 

  

 

Ilustração 50 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do 9º Ano 

 

Através da análise à Ilustração anterior, também é facilmente visível, que na sua grande 

maioria, os alunos gostam dos métodos avaliativos a que estão sujeitos, e de igual 

forma, também os acham justos. À medida que vamos avançando nas questões, também 

vamos verificando que as percentagens de satisfação também vão diminuindo, no 

entanto, podemos verificar que a grande maioria dos alunos se sente bem com as suas 

notas e com as notas atribuídas aos seus colegas, consequentemente, temos mais um 

sinal de justiça avaliativa. 
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Resultados segundo os Géneros 

 

Género Masculino 

A amostra pertencente ao primeiro género analisado é constituída por 158 inquiridos, 

pertencentes aos 3 anos de escolaridade, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 

anos. 

 

 Amostra Género Masculino  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 53 60 45 8 56 50 39 5 0 158 0 158 

% 33,54 37,97 28,48 5,06 35,44 31,65 24,68 3,16 0,00 100,00 0,00 100 

Ilustração 51 - Tabela referente à amostra pertencente ao Género Masculino 

 

Questão 1 

Nesta questão, podemos verificar que nesta amostra, ainda existem alguns inquiridos 

que se encontram iludidos com a forma com que são avaliados (4,43%), sendo que as 

restantes escolhas se distribuíram pela opção Todas (28,48%) e os restantes 67,09%, 

responderam Avaliação Contínua. 

Questão 2 

Nesta segunda questão podemos verificar que a esmagadora maioria (96,84%) 

respondeu SIM, gosto dos métodos que o professor utiliza para nos avaliar, sendo que 

apenas 3,16% dos inquiridos dizem desgostar dos métodos de avaliação utilizados, 

expondo que: 

 a avaliação deveria ser cotada de 0 a 20 valores, 

 deveria existir mais competição, 

 favorece quem se porta bem e não quem sabe fazer os exercícios, 

 fazem tudo bem na última aula e mesmo assim não têm boa nota.  

Questão 3 

Quando falamos de justiça nos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

conferir que a percentagem de satisfação desceu para os 95,57%, sendo que 4,43% 

mostraram o seu descontentamento, porque: 
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 os professores deveriam valorizar mais a técnica, porque faço bem todas 

os exercícios e não tiro boa nota. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos verificar que as percentagens de 

contentamento voltaram a descer e desta vez para os 91,14%. A percentagem de alunos 

que se sentem injustiçados aumentou para 8,86%, sendo que estes alegam que: 

 deveriam ter uma nota mais alta, comparada com outros colegas, 

 se esforçam mais do que outros colegas que tiram notas melhores. 

Questão 5 

Nesta ultima questão pudemos verificar que a tendência se manteve, ou seja, a 

percentagem de satisfação diminuiu, parando nos 83,54% e a percentagem de inquiridos 

que dizem que as notas atribuídas as seus colegas não foram justas, aumentou para os 

16,46%, alegando que: 

 têm um colega que não realiza aula e que tem positiva no final, 

 alguns alunos têm notas exageradamente altas, 

 têm colegas que tiram boas notas devido às outras disciplinas, 

 têm colegas com um mau comportamento e mesmo assim conseguem ter 

a nota mais alta (5), 

 alguns colegas não têm técnica e tiram boas notas, principalmente 

raparigas, 

 alguns colegas esforçam-se imenso e esse esforço não é reconhecido. 

 

 

Ilustração 52 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do género Masculino 
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Através da análise referente ao género masculino, podemos verificar que as 

percentagens negativas, alusivas a descontentamento e injustiça, são reduzidas quando 

comparadas com as percentagens de satisfação e de sentimento de justiça. Podemos 

verificar que praticamente todos os inquiridos gostam e acham justos os métodos 

avaliativos a que estão sujeitos, sendo que na última questão é registada uma 

percentagem de inquiridos que se sente injustiçado, relativamente às notas atribuídas 

aos seus colegas, percentagem essa que se mostra incapaz de declarar que este género 

não se rege pelo sentimento de justiça avaliativa.  

 

Género Feminino 

Ao segundo género escolar analisado, pertence uma amostra determinada por 152 

inquiridos, distribuídos pelos 3 anos de escolaridade, com idades compreendidas entre 

os 12 e os 17 anos. 

 

 Amostra Género Feminino  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 49 54 49 11 53 50 29 8 1 0 152 152 

% 32,24 35,52 32,24 7,24 34,87 32,69 19,09 5,26 0,66 0,00 100,00 100 

Ilustração 53 - Tabela referente à amostra pertencente ao género Feminino 

 

Questão 1 

As inquiridas quando questionadas sobre a avaliação utilizada pelo seu professor, 

responderam na grande maioria Avaliação Contínua (69,08%), as restantes inquiridas 

escolheram a opção Todas (26,32%) e 4,08% optaram pela resposta Avaliação Final, 

sendo que estas inquiridas ainda se encontram despistadas, relativamente à forma como 

são avaliadas. 

Questão 2 

Através da segunda questão conseguimos apurar que a grande maioria das inquiridas 

(96,71%) se encontram satisfeitas com os métodos avaliativos utilizados pelo seu 

professor, uma vez que apenas 3,29% das inquiridas se encontram insatisfeitas, 

alegando que: 

 não deveriam existir os testes escritos. 
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Questão 3  

Relativamente à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

verificar que as percentagens pouco se alteraram, no entanto a percentagem de 

satisfação diminuiu (96,05%) e a percentagem de descontentamento aumentou (3,95%), 

sendo que os seus argumentos de defesa se baseiam: 

 na valorização excessiva da técnica. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, a percentagem de insatisfação voltou a 

aumentar ligeiramente (8,55%), no entanto podemos verificar que uma grande 

percentagem (91,45%) se sente satisfeita. Quando analisadas as respostas das inquiridas 

que se sentem injustiçadas, podemos constatar que estas alegam que: 

 mereciam uma nota mais alta, porque se esforçaram para tal. 

Questão 5 

Quando questionadas se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

78,29% das inquiridas responderam SIM, acho justas as notas, no entanto, podemos 

verificar que a percentagem de injustiça aumentou (21,71%) sendo que essas mesmas 

inquiridas alegaram que: 

 o esforço e dedicação deveria contar mais na avaliação e não tanto a 

técnica, 

 alguns colegas tiraram boa nota devido às outras disciplinas, 

 têm colegas que não sabem fazer os exercícios e têm boas notas, 

 existem colegas com um mau comportamento e que recebem boas notas, 

 as notas não correspondem à aprendizagem obtida.  

 

 

Ilustração 54 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do género Feminino 
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Na Ilustração que nos mostra os resultados do género feminino, podemos verificar, tal 

como no género anterior, que a grande maioria das inquiridas gosta e acha justo o 

método avaliativo utilizado pelo seu docente. Contudo, também podemos observar um 

aumento da percentagem negativa na última questão, sendo esta percentagem um pouco 

superior à percentagem do género masculino, no entanto, esta percentagem não chega 

para levar a crer que o sentimento de injustiça reside neste género, uma vez que a 

percentagem de inquiridas que se sente justiçada pela avaliação realizada é muito 

superior. 

 

Resultados segundo os Docentes 

 

Docente A 

A amostra pertencente ao primeiro docente analisado, resume-se a 67 inquiridos, 

pertencentes a dois anos escolares (7º e 8º), com idades compreendidas entre os 12 e os 

15 anos, sendo a diferença entre os géneros praticamente nula, tendo o género feminino 

apenas mais 1 inquirido que o género masculino. 

 

 Amostra Docente A  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 40 27 0 13 34 13 7 0 0 33 34 67 

% 59,70 40,30 0,00 19,40 50,75 19,40 10,45 0,00 0,00 49,25 50,75 100 

Ilustração 55 - Tabela referente à amostra pertencente ao Docente A 

 

Questão 1 

Quando analisamos a primeira questão, podemos verificar que dos 88,06% dos 

inquiridos assinalaram com um X a opção Avaliação Contínua, 8,96% dos inquiridos 

escolheram a opção Todas, existindo uma pequena percentagem de inquiridos que ainda 

se encontram iludidos pelo método de avaliação utilizado.  

Questão 2 

Na segunda questão, podemos observar que 97,01% dos inquiridos gostam dos métodos 

que o professor utiliza, sendo que uma pequena percentagem (2,99%), alegam não 

gostar porque: 

 a técnica não é muito valorizada, 
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 há pouca competição nas aulas. 

Questão 3 

No que diz respeito à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, 95,52% 

dos inquiridos responderam de forma positiva, no entanto 4,48% dos inquiridos 

responderam que não gostam dos métodos avaliativos defendendo que: 

 estes métodos sobrevalorizam outros parâmetros em relação à técnica, 

 os colegas menos evoluídos prejudicam o seu desempenho. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que os 

índices de satisfação diminuíram ligeiramente (92,54%), sendo que 7,46% dos alunos se 

sentem injustiçados com as suas notas, alegando que: 

 devido ao seu empenho e atitude mereciam uma nota superior. 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

os inquiridos responderam de uma forma menos unânime, 76,12% disse, sim acho 

justas, e os restantes 23,88% responderam, não acho justas, e quando observadas as 

respostas de carácter aberto, podemos verificar que os alunos alegam que: 

 determinados colegas deveriam ter notas inferiores devido ao pouco 

empenho empreendido nas aulas, 

 alguns colegas não mereciam a nota que tiveram porque não conseguem 

realizar bem os exercícios, 

 alguns alunos, devido às boas notas alcançadas nas outras disciplinas, 

também receberam boas notas em Educação Física. 

 

 

Ilustração 56 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do Docente A 
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Quando analisada a Ilustração referente ao docente A, podemos verificar que a grande 

maioria dos inquiridos responderam de forma positiva às questões nº2, nº3 e nº4, o que 

significa que se encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu 

professor, significando também que se sentem satisfeitos com as suas notas recebidas. 

Quando analisamos a última questão, podemos verificar que os índices de satisfação 

baixaram, mas nunca para valores que possam fundamentar injustiça avaliativa, uma 

vez que a maioria continuou a responder de forma positiva. 

 

Docente B 

Ao segundo docente analisado, pertence uma amostra determinada por 78 inquiridos, 

pertencentes a dois anos escolares (8º e 9º), com idades compreendidas entre os 13 e os 

17 anos, sendo a discrepância entre os géneros um pouco mais expressiva, quando 

comparado com a amostra anterior, existindo mais 8 alunos do género feminino do que 

do género masculino. 

 

 Amostra Docente B  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 0 27 51 0 8 30 34 5 1 35 43 78 

% 0,00 34,62 65,38 0,00 10,26 38,46 43,59 6,41 1,26 44,38 55,13 100 

Ilustração 57 - Tabela referente à amostra pertencente ao Docente B 

 

Questão 1 

Analisando os resultados obtidos nesta questão, podemos verificar que 62,82% dos 

inquiridos escolheram a opção Avaliação ContÍnua como sendo correcta, 34,26% 

escolheram a opção Todas e somente 2,52% dos inquiridos se encontram abstraídos da 

correcta opção, escolhendo Avaliação Final. 

Questão 2 

Nesta segunda questão, podemos aferir que a grande maioria dos inquiridos (92,31%) 

responderam de forma positiva, afirmando que gostam dos métodos avaliativos que o 

professor utiliza, uma vez que só 7,69% deles se encontram insatisfeitos, alegando que: 

 na educação física não deveriam existir testes escritos, 

 este método não favorece quem sabe fazer bem os exercícios, mas sim quem se 

porta melhor nas aulas. 
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Questão 3 

Falando agora de justiça nos métodos avaliativos utilizados pelo docente, os inquiridos 

mostraram que a percentagem de satisfação diminuiu, sendo que 89,74% responderam 

positivamente, e 10,26% responderam de forma negativa defendendo que: 

 o esforço e a dedicação à aula é pouco valorizada, 

 a técnica é muito valorizada.  

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, uma vez mais podemos verificar que a 

percentagem de satisfação diminuiu, e nesta questão podemos apurar que 88,46% dos 

inquiridos continuaram a responder de forma positiva e 11,54% dos inquiridos 

mostraram que se sentem injustiçados com as suas notas alegando principalmente que: 

 se esforçam nas aulas, mas mesmo assim não têm a nota merecida.  

Questão 5 

Esta última questão veio confirmar a tendência, demonstrando que a percentagem de 

satisfação voltou a diminuir, sendo que nesta questão, apenas 64,10% mostrou aceitar as 

notas atribuídas aos seus colegas, e 35,90% dos inquiridos desta amostra responderam 

que não acham justa a atribuição das notas, defendendo que: 

 há colegas que têm um mau comportamento e mesmo assim têm boas 

notas, 

 têm que ser avaliados em tudo e não só pela técnica, não sendo o seu 

esforço reconhecido, 

 alguns colegas têm boas notas devido às outras disciplinas. 

No entanto, também pudemos observar respostas que defendem que: 

 há colegas tecnicamente mais evoluídos e que têm notas iguais ou 

inferiores a colegas menos evoluídos.  
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Ilustração 58 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do Docente B 

 

Quando analisada a amostra que compõe o estudo realizado a este docente, obtivemos o 

gráfico pertencente à Ilustração 58, que através da visualização, podemos reparar que os 

índices de satisfação e de sentimento de justiça são mais baixos que o normal, 

principalmente na questão nº 5, onde podemos observar que a percentagem de respostas 

negativas chega mesmo a ser preocupante podendo neste caso singular, ferir o 

sentimento de justiça existente nesta amostra.  

 

Docente C 

O terceiro docente analisado tem uma amostra constituída por 67 inquiridos, 

pertencentes ao 7º e 8º ano escolar, com idades compreendidas entre os 12 e os 15 anos, 

sendo a diferença entre os géneros um pouco mais indicativa, mas ao contrário da 

amostra anterior, esta amostra contém mais 9 alunos do género masculino do que o 

género feminino. 

 

 Amostra Docente C  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 41 26 0 6 37 21 3 0 0 38 29 67 

% 61,19 38,81 0,00 8,96 55,22 31,34 4,48 0,00 0,00 56,72 43,28 100 

Ilustração 59 - Tabela referente à amostra pertencente ao Docente C 
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Questão 1 

Nesta questão, podemos verificar que nesta amostra, ainda existem alguns inquiridos 

que se encontram iludidos (8,96%) com a forma com que são avaliados, sendo que as 

restantes escolhas se distribuíram pela opção Todas (32,84%) e os restantes 58,21%, 

responderam Avaliação Contínua. 

Questão 2 

Nesta segunda questão podemos verificar que a esmagadora maioria (98,51%) 

respondeu SIM, gosto dos métodos que o professor utiliza para nos avaliar, sendo que 

apenas 1,49% dos inquiridos dizem desgostar dos métodos de avaliação utilizados, 

expondo que: 

 na última aula fazem todos os exercícios de forma correcta e que mesmo 

assim não tiram boa bota.  

Questão 3 

Quando falamos de justiça nos métodos avaliativos utilizados pelo docente, podemos 

conferir que as percentagens se mantiveram, 98,71% responderam de forma positiva e 

1,49% mostraram o seu descontentamento, porque: 

 a técnica deveria ser mais valorizada. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, podemos verificar que as percentagens se 

alteraram um pouco, ou seja, a percentagem de inquiridos que responderam SIM, acho 

justa a nota que me foi atribuída desceu para 92,54% e a percentagem de alunos que se 

sentem injustiçados aumentou para 7,46%, sendo que estes alegam que: 

 deveriam ter uma nota melhor, devido ao esforço e dedicação nas aulas. 

Questão 5 

Curiosamente, nesta ultima questão pudemos verificar que os inquiridos pensam que as 

notas atribuídas aos seus colegas são as correctas, uma vez que existiu um aumento na 

percentagem de respostas positivas (94,03%) e a consequente descida da percentagem 

de respostas negativas (5,97%) sendo que estes inquiridos simplesmente alegam que: 

 têm colegas com notas mais elevadas que o merecido. 
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Ilustração 60 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do Docente C 

 

Quando observamos a Ilustração referente ao docente C, facilmente podemos apurar que 

o sentimento de justiça e satisfação reside nesta amostra, uma vez que praticamente 

todos os inquiridos responderam de forma positiva a todas as questões sem excepção. 

Neste caso singular, podemos afirmar que a justiça avaliativa existe para estes 

inquiridos, sendo esta afirmação indiscutível. 

 

Docente D 

Ao quarto docente analisado, pertence uma amostra determinada por 98 inquiridos, 

pertencentes aos 3 anos escolares, com idades compreendidas entre os 13 e os 16 anos, 

sendo a diferença entre os géneros um pouco expressiva, sendo que esta amostra contém 

mais 6 alunos do género masculino comparativamente com o género feminino. 

 

   Amostra Docente D  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 21 34 43 0 30 36 24 8 0 52 46 98 

% 21,43 43,69 43,88 0,00 30,61 36,73 24,49 8,16 0,00 53,06 46,94 100 

Ilustração 61 - Tabela referente à amostra pertencente ao Docente D 
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Os inquiridos quando questionados sobre a avaliação utilizada pelo seu professor, 
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(30,61%) escolheram a opção Todas e 4,08% optou pela resposta Avaliação Final, 

sendo que estes inquiridos ainda se encontram despistados, relativamente à forma como 

são avaliados. 

Questão 2 

Através da segunda questão conseguimos apurar que a grande maioria dos inquiridos 

(98,98%) se encontram satisfeitos com os métodos avaliativos utilizados pelo seu 

professor, uma vez que apenas 1,02% dos inquiridos se encontram insatisfeitos, 

alegando que: 

 realizam os exercícios na perfeição mas que não conseguem ter uma boa 

nota no final. 

Questão 3 

Relativamente à justiça dos métodos avaliativos utilizados pelo docente, praticamente 

todos os inquiridos (98,98%)se encontram satisfeitos, sendo que a mesma percentagem 

de insatisfeitos é igual à resposta anterior (1,02%), dizendo que não gostam dos 

métodos avaliativos pois afirmam que: 

 o professor não valoriza a técnica. 

Questão 4 

No que diz respeito à atribuição de notas, a percentagem de insatisfação aumentou 

ligeiramente (8,16%), no entanto podemos verificar que uma grande percentagem 

(91,84%) se sente satisfeita. Quando analisadas as respostas dos alunos injustiçados, 

podemos constatar que estes alegam que: 

 a sua nota deveria ser mais elevada, porque se empenhou, e porque 

comparando a sua nota com a de outros colegas, a sua nota foi baixa. 

Questão 5 

Quando questionados se acharam justas as notas que foram atribuídas aos seus colegas, 

88,78% dos inquiridos responderam SIM, acho justas as notas, no entanto, podemos 

verificar que a percentagem de injustiça aumentou (11,22%) sendo que esses mesmos 

inquiridos alegaram que: 

 algumas notas atribuídas não correspondem à aprendizagem dos colegas, 

 a nota atribuída aos seus colegas é exagerada em alguns casos, 

 um colega não realiza aula, mas tem positiva no final. 
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Ilustração 62 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra do Docente D 
 

Analisando o último docente em estudo, podemos verificar que, tal como no docente 

anterior, os índices de satisfação e de justiça também se encontram em alta, no entanto, 

neste docente podemos verificar um sentimento de justiça mais elevado na última 

questão. No entanto, os valores atingidos com essas respostas negativas não chegam 

para ameaçar o sentimento de justiça que esta amostra evidencia, uma vez que as 

respostas positivas são bastante mais numerosas do que as respostas negativas. 

 

Resultados Totais 

 

Amostra Total 

À amostra analisada, pertencem 310 inquiridos, referentes aos 3 anos escolares, com 

idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, sendo a diferença entre os géneros 

pouco expressiva, uma vez que esta amostra apenas ostenta mais 6 inquiridos do género 

masculino comparativamente com o género feminino. 

 

 Amostra Total  

 Ano Idade Género Total 

 7º 8º 9º 12 13 14 15 16 17 M F  

Nº 102 114 94 19 109 100 68 13 1 158 152 310 

% 32,90 36,77 30,32 6,13 35,16 32,26 21,94 8,19 0,32 50,07 49,03 100 

Ilustração 63 - Tabela referente à amostra Total 
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Dos trezentos e dez inquiridos, uma grande maioria (68,06%) respondeu Avaliação 

Contínua, sendo que os restantes escolheram a opção Todas (27,42%), no entanto, 

podemos observar que existem inquiridos (4,52%) que ainda se encontram iludidos, 

optando pela Avaliação Final, sendo no entanto, uma minoria comparativamente com os 

restantes inquiridos que se encontram devidamente esclarecidos. 

 

 
Ilustração 64 - Gráfico relativo aos resultados obtidos na amostra Total 

 

Como podemos observar, a grande maioria dos inquiridos sente-se satisfeita com os 

métodos que os seus docentes utilizam, sendo as percentagens de satisfação nas 

questões nº 2, nº 3 e nº 4, superiores a 90%, no entanto, podemos verificar que existe 

algum descontentamento, algum sentimento de injustiça quando falamos de atribuição 

de notas aos seus colegas, sendo esta percentagem reduzida quando comparada com os 

valores que demonstram o sentimento de justiça avaliativa. 

 

5.3. Análise dos Resultados 

Fazendo agora uma análise geral a todos os pontos examinados neste estudo de caso, 

podemos desde já adiantar que através da análise a todas as turmas, podemos verificar 

que entre os alunos de turmas diferentes, existem conceitos de avaliação distintos, uma 

vez que as percentagens observadas são bastante díspares de turma para turma. Este 

facto poderia ser facilmente explicado se as turmas que apresentam percentagens 

negativas na questão nº 1, pertencessem ao mesmo docente, facto que não se observa, 

uma vez que todos os docentes têm turmas com percentagens que demonstram que os 
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seus alunos sabem como estão a ser avaliados e têm turmas em que alguns alunos 

demonstram não saber qual o processo avaliativo a que estão sujeitos. 

Podemos também adiantar que entre alunos de turmas diferentes existem índices de 

satisfação muito semelhantes, que na sua maioria dizem gostar e achar justo os métodos 

avaliativos utilizados pelos seus docentes, no entanto quando falamos de justiça 

avaliativa, os resultados são um pouco mais díspares, onde em algumas turmas os 

inquiridos se dizem injustiçados relativamente às notas recebidas e também porque 

algum sentimento de injustiça abunda pelo facto das notas atribuídas aos seus colegas 

não serem as mais justas, no entanto, a grande maioria dos inquiridos afirma achar 

justas as notas a si atribuídas, assim como acham justas as notas atribuídas aos seus 

colegas. 

Quando observamos os gráficos correspondentes às faixas etárias, podemos referir que 

entre alunos de idades diferentes, existem formas diferentes de responder perante a 

avaliação dos seus docentes. Podemos verificar que à medida que a idade avança, as 

percentagens que demonstram que os alunos não sabem a forma como são avaliados 

tem tendência a descer, chegando mesmo a desaparecer nos últimos dois anos de idade 

estudados. 

Através da análise dos gráficos associados às várias idades em estudo, podemos 

facilmente verificar que entre alunos de idade diferentes, o sentimento de satisfação é 

bastante idêntico, sentimento este que é partilhado por estes alunos que também referem 

que o método avaliativo usado pelo seu docente é justo, sendo que as percentagens 

associadas a estes sentimentos nunca são inferiores a noventa e dois por cento. 

Verificamos também que entre alunos de faixas etárias diferentes, os índices de 

insatisfação e de sentimento de injustiça podem ser um pouco preocupantes, 

principalmente nas faixas etárias correspondentes aos 14 e 15 anos, no entanto, estas 

percentagens nunca chegaram a ser temíveis, no que diz respeito à justiça avaliativa, 

uma vez que as percentagens de satisfação são bastante mais elevadas, levando a crer 

que a justiça avaliativa não está ameaçada. 

Falando agora da análise realizada aos anos escolares estudados, podemos referir que 

alunos de anos escolares diferentes não têm uma apresentação diferente, relativamente à 

avaliação a que vão estar sujeitos, sendo essa avaliação introduzida aos alunos de forma 

positiva, podendo ainda adiantar que, segundo os resultados obtidos, conforme vamos 

avançando os anos escolares, vamos verificando que a percentagem de alunos que 
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demonstra não saber como se realiza a avaliação a que estão sujeitos, diminui 

consideravelmente, chegando quase à nulidade no último ano estudado. 

Podemos também mencionar que é facilmente identificável através dos gráficos a eles 

associados, que os alunos de anos escolares diferentes, se sentem bem com os métodos 

avaliativos utilizados pelo seu docente adiantando também que acham justos esses 

mesmos métodos. 

Podemos ainda referir que à medida que os anos lectivos vão aumentando, se podem 

verificar índices de injustiça mais elevados, encontrando esses índices no último ano 

lectivo. Contudo, apesar de se verificarem índices de injustiça consideráveis, podemos 

de certo modo declarar que a justiça avaliativa ainda existe, uma vez que uma grande 

percentagem de inquiridos se diz sentir bem, tanto com as suas notas como com as notas 

atribuídas aos seus colegas. 

Analisando agora os géneros que compõem esta amostra, podemos dizer que os alunos 

do género masculino têm mais facilidade em assimilar as questões de carácter 

avaliativo, uma vez que, mesmo tendo uma amostra mais numerosa, este género 

apresenta percentagens menores comparativamente com o género feminino, 

demonstrando que se encontra melhor instruído relativamente a questões associadas à 

avaliação. 

Podemos também afirmar que ambos gostam dos métodos avaliativos a que estão 

sujeitos, sendo que também afirmam que acham justos esses mesmos métodos. 

Relativamente à atribuição das notas, podemos verificar que quando se referem às suas 

próprias notas, ambos os géneros apresentam percentagens idênticas de sentimento de 

justiça, mas quando nos referimos às notas atribuídas aos seus colegas, o caso muda de 

figura, uma vez que no género feminino, a percentagem alusiva ao sentimento de 

injustiça é superior em aproximadamente cinco por cento. 

Curioso mas não surpreendente, são as respostas de carácter aberto, que adiantam de 

uma forma geral, que o género masculino se sente injustiçado porque o parâmetro 

referente à técnica é pouco valorizado comparativamente com o parâmetro referente ao 

bom comportamento, já o género feminino inverte este sentimento de injustiça, uma vez 

que de um modo geral, se sente injustiçado porque o parâmetro relativo à técnica é 

sobrevalorizado aos parâmetros relativos ao bom comportamento e também ao esforço e 

dedicação.  
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No que concerne à análise realizada aos docentes estudados, podemos referir que os 

alunos de docentes diferentes apresentam percentagens diferentes no que diz respeito ao 

conhecimento relativo à avaliação, no entanto, embora estes resultados sejam diferentes, 

em todos os casos, as percentagens apresentadas são aceitáveis, uma vez que a grande 

maioria dos inquiridos sabe como decorre a avaliação, sendo mínimas as percentagens 

de inquiridos que demonstram não saber como se desenrola o processo avaliativo. 

Podemos também adiantar que em todos eles, a satisfação com os métodos avaliativos 

utilizados é evidente, através das percentagens obtidas, onde todas elas se encontram 

superiores a noventa por cento. No que diz respeito à questão nº 3, podemos verificar 

que os inquiridos também responderam de forma positiva, obtendo em todos os 

docentes percentagens superiores a oitenta e nove por cento. Falando agora da avaliação 

em particular, podemos adiantar que as percentagens obtidas na questão nº 4 também 

foram satisfatórias em todos os docentes, estando essa percentagem acima dos oitenta e 

oito por cento. Quando falamos da última questão, podemos verificar que as 

percentagens obtidas nos dois primeiros docentes estudados, são um pouco diferentes 

dos outros docentes, uma vez que as percentagens de sentimento de injustiça se 

encontram acima dos vinte e três por cento no docente A, chegando mesmo a atingir o 

trinta e cinco por cento no docente B.  

Estes resultados podem ser explicados devido às amostras que compõem o estudo de 

cada docente. Como pudemos constatar na análise realizada aos géneros, o género 

feminino é o que se sente mais injustiçado na questão da avaliação, e tal como podemos 

observar, as amostras pertencentes aos docentes A e B, contêm mais elementos do 

género feminino que do género masculino, facto que não ocorre nos docentes C e D, 

onde o género que se encontra em maior número, é sem dúvida o género masculino. 

  

VI. Conclusões 

 

6.1. Introdução 

Neste penúltimo capítulo, vamos realizar as conclusões obtidas no decorrer da 

realização desta pesquisa. Vamos também expor as conclusões alcançadas através dos 

resultados obtidos na decomposição das questões que compõem o inquérito aplicado, 

assim como irão ser lançadas algumas sugestões para eventuais estudos, que poderão ser 

realizados no futuro. 
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6.2. Conclusões do Estudo 

Em primeiro lugar, vamos realizar as conclusões obtidas através da análise aos géneros 

estudados, uma vez que os mesmos vão ser úteis para a compreensão de resultados 

posteriormente analisados e concluídos. 

Após esta análise dos resultados entre os géneros estudados, podemos concluir que não 

existem diferenças entre os sentimentos de satisfação, facto que não se verifica quando 

proferimos sobre justiça avaliativa. 

Numa primeira questão, podemos verificar que o género masculino se mostra mais 

interessado pela avaliação do que o género feminino, como podemos comprovar através 

dos resultados obtidos, que demonstram que estes se mostram mais conhecedores desta 

questão, quando comparados com o género feminino. 

Na segunda questão, podemos afirmar que apesar dos géneros, o sentimento de 

satisfação é igual, uma vez que ambos referem gostar dos métodos avaliativos utilizados 

pelos seus docentes, o que nos leva a concluir que ambos os géneros se encontram 

satisfeitos. 

Na questão seguinte, podemos observar que os resultados dos alunos de géneros 

diferentes, também se mostram semelhantes, uma vez que praticamente todos eles 

afirmam achar justos os métodos a que estão sujeitos, o que nos leva a concluir que 

ambos os géneros se sentem justiçados pelo sistema avaliativo. 

Na quarta questão, também podemos verificar que os alunos de ambos os géneros 

atestam que a justiça existe quando nos referimos às notas a si atribuídas, o que nos leva 

a concluir que a justiça avaliativa resiste. 

Na última questão, podemos verificar resultados mais díspares, sendo que o género 

feminino se sente mais injustiçado, o que nos leva a concluir que este sentimento de 

injustiça poderá estar directamente relacionado com o conhecimento adquirido sobre a 

avaliação. 

Da análise realizada a todas as turmas, podemos verificar que em alguns casos se pode 

constatar que determinados alunos ainda não se encontram totalmente identificados com 

a avaliação a que são sujeitados. Uma vez que estes resultados foram encontrados em 

várias turmas de vários docentes, e que existem turmas desses mesmos docentes que 

apresentaram percentagens totalmente satisfatórias, onde todos os alunos mostraram 

conhecer os métodos de avaliação utilizados, podemos concluir que estes resultados não 

se devem às performances dos seus docentes, partindo do princípio que estes actuam de 
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igual modo em todas as turmas, sendo as causas desses resultados atribuídas aos alunos 

em questão. 

Podemos também concluir que entre alunos de turmas diferentes, o sentimento de 

satisfação existente entre estes é amplo, uma vez que praticamente todos os alunos 

gostam dos métodos avaliativos utilizados. 

Do mesmo modo, também podemos concluir que os alunos de turmas diferentes 

consideram justo o método avaliativo a que são sujeitos, uma vez que as percentagens 

positivas obtidas superam em grande escala as percentagens negativas. 

Podemos também afirmar que não existem grandes divergências no sentimento de 

justiça entre alunos de turmas diferentes, uma vez que praticamente todos eles vêem 

justiça nas notas que lhes foram atribuídas. Quando falamos da atribuição de notas aos 

seus colegas de turma, podemos verificar que quase na totalidade das turmas o 

sentimento de justiça lidera, no entanto existem duas turmas que mereceram especial 

atenção devido às suas percentagens negativas obtidas na última questão, e quando 

analisadas, podemos afirmar que estes resultados se devem relevante ao elevado número 

de elementos do género feminino, o que comprova que este género se sente mais 

injustiçado que o género oposto. 

Quando devidamente analisados os resultados obtidos através das diferentes faixas 

etárias, podemos concluir que existem diferenças entre os índices de conhecimento 

revelados nas diferentes faixas etárias, afirmando que os alunos que revelaram maiores 

índices de desconhecimento no que diz respeito à avaliação, são os alunos das faixas 

etárias mais baixas. À medida que a idade vai aumentando, os índices de 

desconhecimento vão diminuindo, chegando mesmo a desaparecer nas faixas etárias 

mais altas, o que nos leva a concluir que à medida que os alunos vão crescendo, tem 

uma maior preocupação com a avaliação, procurando inteirarem-se da forma como irão 

ser avaliados. 

Os resultados obtidos através da segunda questão, comprovam que independentemente 

da faixa etária, o sentimento de satisfação demonstrado pelos alunos, associado ao 

método avaliativo utilizado é análogo, uma vez que a grande maioria afirma gostar do 

mesmo. 

Estes resultados são em tudo idênticos, quando nos referimos à questão nº 3, uma vez 

que praticamente todos os alunos certificam que o método avaliativo utilizado pelo seu 

professor é justo. 
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No que diz respeito às notas a si atribuídas os resultados indicam que os alunos se 

sentem justiçados com as mesmas, o que nos leva a concluir que apesar da idade, os 

alunos têm juízos de valor semelhantes. 

Relativamente à última questão, podemos concluir que, apesar de existiram duas faixas 

etárias com índices de satisfação relativamente menor, estes resultados são insuficientes 

para comprovar que existe injustiça avaliativa, sendo que podemos ainda acrescentar 

que nestas duas faixas etárias, os alunos que se mostraram insatisfeitos, são 

maioritariamente do género feminino. 

As conclusões que se puderam retirar através da análise aos anos escolares estudados 

vão ser apresentadas em seguida. 

Podemos concluir que apesar de mínimas, existem diferenças entre os alunos dos vários 

anos escolares estudados, relativamente ao conhecimento demonstrado sobre a 

avaliação. Estes resultados levam-nos a concluir que os alunos vão tendo um maior 

conhecimento quanto à avaliação, à medida que vão avançando nos anos escolares, 

facto que também se comprovou nos resultados obtidos nas diferentes faixas etárias. 

Tal como tem vindo a ser concluído noutros pontos, também os alunos de anos 

escolares diferentes demonstram gostar dos métodos avaliativos utilizados pelos seus 

docentes, comprovando que este sentimento é semelhante em todos os anos escolares 

estudados. 

Estas conclusões também podem ser aplicadas à terceira questão, onde os alunos dos 

anos escolares estudados, declaram que acham justos os métodos pelo qual são 

avaliados. 

Quando nos pronunciamos relativamente à justiça associada às notas atribuídas aos 

inquiridos, podemos verificar que as percentagens de satisfação também se encontram 

elevadas, o que nos leva a concluir que não existem diferenças nos índices de justiça nos 

diferentes anos escolares. No entanto, quando verificamos os resultados obtidos na 

última questão, podemos concluir que os níveis de injustiça avaliativa aumentam com 

os anos lectivos, facto este que pode ser compreendido através dos resultados obtidos 

nas várias faixas etárias e também através dos resultados obtidos na primeira questão 

deste ponto, que nos levam a concluir que os alunos se mostram mais interessados e 

críticos, no que diz respeito à avaliação, à medida que vão avançando nos anos escolares 

e consequentemente na idade. 
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Por fim, mas não menos importante, vamos expor as conclusões obtidas através da 

análise dos resultados associados aos docentes estudados. 

Numa primeira questão, podemos verificar que todos os docentes apresentam índices 

que evidenciam que alguns dos seus alunos não demonstram o conhecimento necessário 

associado à avaliação. Estes dados levam-nos a concluir que este facto não se deve a 

uma má prestação de cada professor, uma vez que a percentagem de alunos que 

demonstra o conhecimento necessário é extremamente esmagador, levando-nos a 

concluir que a culpa para a falta de conhecimento destes alunos, apenas a eles está 

ligada, tal como se pode comprovar no estudo associado às diferentes turmas. 

Na questão nº 2, podemos verificar que não existem diferenças entre os níveis de 

satisfação demonstrados pelos alunos dos vários docentes analisados, o que nos leva a 

concluir que estes níveis de satisfação não estão associados aos docentes que leccionam 

estes alunos. 

De igual modo podemos afirmar, através dos resultados obtidos na questão seguinte, 

que os alunos de docentes diferentes também apresentam índices de justiça muito 

semelhantes, concluindo que as prestações dos docentes também não influenciam de 

forma negativa os índices de justiça observados. 

Na quarta questão, podemos verificar que os alunos de diferentes docentes, consideram 

justas as notas a si atribuídas, o que nos leva a concluir que todos os docentes colocam 

em prática e de forma justa os critérios avaliativos. 

Na análise à última questão, podemos verificar que os índices de justiça avaliativa, 

respeitantes à atribuição de notas aos seus colegas de turma, se alteram um pouco de 

docente para docente, sendo que se agravam no docente B, resultado este que pode ser 

justificado com o facto de na amostra deste docente existirem, maioritariamente 

elementos do género feminino, que como sabemos é o género que se sente mais 

injustiçado. 

Falando agora de um modo geral, podemos concluir, através dos resultados obtidos 

neste estudo de caso, que os sentimentos de satisfação e de justiça avaliativa são 

altamente satisfatórios, uma vez que as percentagens de respostas negativas, em todas as 

questões, nunca foram superiores a vinte por cento (questão nº 5), sendo bastante mais 

reduzidas em todas as outras questões. 

Tendo em conta as hipóteses lançadas no início deste estudo, os resultados obtidos 

levam-nos a concluir que não existem diferenças nos índices de satisfação, tanto nos 



Avaliação – Métodos e Critérios                                                                                       

(In)Justiça avaliativa na disciplina de Educação Física 
 2011 

  

Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário 102 
 

alunos de turmas diferentes, como nos alunos de diferentes faixas etárias, anos 

escolares, géneros e diferentes docentes. No entanto, quando falamos em justiça 

avaliativa, podemos verificar e concluir que o género feminino se sente mais injustiçado 

que o género masculino. 

Podemos concluir também que à medida que o conhecimento associado à avaliação 

escolar aumenta, o sentimento de justiça também se dilata, como podemos observar nos 

gráficos dos anos escolares. 

Como última conclusão podemos afirmar que, à medida que os anos escolares 

aumentam, e consecutivamente a idade dos inquiridos também, os índices de 

conhecimento associado à avaliação em utilização aumentam. Este aumento de 

conhecimento parece estar associado aos níveis de injustiça avaliativa encontrados, uma 

vez que também aumentam com os anos escolares e com as idades, sendo reforçada esta 

ideia com o facto do género feminino se mostrar menos instruída relativamente a este 

tema, quando comparado com o género masculino, apresentando também percentagens 

de injustiça mais elevadas que o género contrário.  

Estando o conceito de justiça coberto de complexidade, podemos dizer que traduzir em 

vocábulo o significado desta palavra, foi, é e sempre há-de ser uma labuta delicada e 

subjectiva, sempre com a presença das mais variadas críticas, uma vez que este conceito 

acarreta experiências de vida tornando este conceito deveras pessoal. 

A justiça no âmbito escolar já tem sido estudada por vários autores, de forma a 

descobrir quais os motivos que levam os alunos a se sentirem injustiçados, com a 

intenção de transformar a Escola num local mais justo para todos, e os resultados 

obtidos neste trabalho, concluem também que o esforço que se tem desenvolvido para 

aperfeiçoar o tema Avaliação Escolar, e neste caso na Disciplina de Educação Física, 

tem surtido efeito, uma vez que os alunos se identificam de forma positiva com os 

métodos, tipos e critérios de avaliação, utilizados pelos seus docentes, que aqui são 

referidos e investigados na revisão bibliográfica. No entanto, ainda existe trabalho por 

desenvolver, de forma a reduzir o facto dos alunos do género feminino se sentirem 

injustiçados, comparativamente com o género masculino. 

Deve existir também um maior esforço por parte da comunidade docente, de forma a 

reduzir a quantidade de alunos que demonstram não saber como se desenrola a 

avaliação, tentando fazer chegar a informação inerente a este tema, de uma forma mais 

clara e concisa a cada um dos alunos, para que todos tenham o real conhecimento da 
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forma como irão ser avaliados, para que estes se possam sentir mais satisfeitos e 

justiçados, pois como podemos concluir neste trabalho, um aluno que demonstra 

conhecimento sobre a sua avaliação, encontra-se mais satisfeito, e um aluno que revela 

satisfação escolar tem um maior comprometimento com a Escola, ao contrário de um 

aluno que revela insatisfação escolar, que consequentemente vai apresentar um menos 

compromisso com a instituição. 

De um modo geral e para finalizar, podemos concluir que estes resultados comprovam 

por si só, que a justiça avaliativa habita no seio escolar desta amostra, demonstrando 

que o trabalho docente realizado se encontra no bom caminho, proporcionando aos seus 

alunos um processo de ensino-aprendizagem convincente, procurando garantir uma 

pedagogia eficaz, que consequentemente origina nos alunos um desenvolvimento social, 

cognitivo e psicomotor digno e essencial para a sua vida futura.  

 

6.3. Sugestões Futuras 

Através da elaboração deste estudo fomo-nos deparando com algumas contrariedades, 

que de um certo modo limitaram o nosso estudo. 

Desta forma, gostaríamos de propor algumas sugestões que possibilitarão enriquecer 

este tema de estudo e desta forma facultarão também um desenvolvimento mais rico e 

fidedigno sobre a análise deste assunto, numa possível pesquisa que futuramente se 

poderá cumprir. 

Como primeira sugestão, aprovaríamos ver este estudo ser alargado a outras escolas de 

outros agrupamentos, regiões, para que se possam comparar resultados entre alunos de 

localidades diferentes.  

Outras possíveis sugestões estão relacionadas com os ciclos de ensino, onde 

aceitaríamos ver alargada a amostra analisada, mais propriamente ao ensino secundário 

e também ao 2º Ciclo de Ensino, que consequentemente iria alargar a amostra a alunos 

de idades inferiores e superiores aos analisados, de forma a se poderem comparar 

resultados entre alunos de ciclos de ensino diferentes e também comparar resultados 

entre alunos de idades mais diversas. 

Finalmente, estimaríamos ver aumentado o número de docentes analisados, para que se 

possam comparar resultados segundo o desempenho desses mesmos docentes. 

Pensamos que se estas sugestões forem adoptadas por um outro discípulo, com os 

mesmos interesses e com a mesma audácia que nós tivemos, talvez este tema possa 

ganhar ainda mais importância no seio da comunidade escolar, para que as poucas 
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injustiças avaliativas existentes possam ser ainda em menor escala, proporcionando uma 

escola mais justa para todos. 
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