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Resumo 
 

Este trabalho teve como objetivos o estudo da variabilidade dos dados resultantes da 

aplicação do guião de observação da componente científica e pedagógica em uso na avaliação 

do desempenho docente, no âmbito da lecionação da disciplina de Educação Física, a validação 

desse sistema de observação através do requisito da fiabilidade e saber das relações entre os 

diferentes grupos de observadores. 

Para o efeito, os 68 participantes no estudo, distribuídos por três grupos mediante o critério da 

formação em supervisão pedagógica e ou em ADD, observaram por duas vezes, no mínimo 

com a diferença de uma semana entre a primeira e a segunda observação, quatro registos 

audiovisuais, correspondendo a quatro aulas da disciplina, aplicando o guião de observação 

legalmente instituído. Os quatro parâmetros que integram o guião originaram as nossas 

variáveis dependentes. 

Os resultados da aplicação de medidas de tendência central e de medidas de dispersão 

parecem demonstrar uma heterogeneidade alta ou muito alta das classificações obtidas no 

total das aulas e em cada uma das quatro variáveis dependentes. 

Com recurso ao índice estatístico Kappa de Cohen, a fiabilidade interobservadores evidencia, 

na sua grande maioria dos casos, um acordo insignificante ou mediano. Relativamente à 

fiabilidade intraobservadores, de rigor duvidoso nestes resultados, o coeficiente de correlação 

intraclasse momento-produto de Pearson mostra uma correlação excelente ou moderada na 

observação e classificação das variáveis dependentes do estudo no seio dos grupos com e sem 

formação em supervisão pedagógica ou em ADD, sendo que no grupo dos alunos da UTAD os 

resultados revelam, fundamentalmente, um acordo fraco. 

A análise inferencial foi conseguida através da aplicação de testes paramétricos, o Teste t de 

Student e a ANOVA, e não-paramétricos, o Teste de Mann-Whitney, consoante o tipo de 

distribuição dos dados. Em forma de conclusão última, o conjunto de testes de hipóteses 

realizado é, no entender dos investigadores, inconclusivo. Na análise efetuada não 

encontramos um padrão de observação que se mantenha estável no seio dos grupos 

constituídos das variáveis independentes. A causa para o sucedido parece-nos dever-se à falta 

de fiabilidade do instrumento, originada pela enorme variabilidade e dispersão dos dados, e 

que, por sua vez, advém da subjetividade que enforma o instrumento de observação, do tipo 

escala de classificação. 

 

Palavras-chave: Avaliação dos professores, Educação Física, observação de aulas, fiabilidade. 
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Résumé 
Le travail que l’on a réalisé a eu comme des objectifs principaux l’étude de la variabilité des 

données obtenues après l’utilisation  d’un document-formulaire centré autour  de 

l’observation des compétences scientifiques et pédagogiques des enseignants dans le cadre de 

l’évaluation de l’activité professionnelle des professeurs des écoles, au sein de l’enseignement 

de la discipline d’Éducation Physique, la validation de cette procédure d’observation à travers 

l’exigence de fiabilité et des connaissances des échanges entre les différents groupes 

d’observateurs. Pour cela, les soixante-huit participants à cette étude, qui ont été regroupés 

en trois groupes, selon le critère de la formation en supervision pédagogique et ou en ADD, 

ont observé, à deux reprises, au minimum avec la différence d’une seule semaine entre la 

première et la deuxième observations, quatre enregistrements audiovisuels, soit quatre 

enregistrements d’activités réalisées en classe d’Éducation Physique, en utilisant le formulaire 

d’observation institué d’après la Loi. Les quatre paramètres qui font partie de ce formulaire 

ont été à l’origine de nos variables dépendantes.  

Les résultats de la mise en œuvre des mesures qui relèvent d’une certaine centralité et des 

mesures de dispersion semblent montrer une hétérogénéité élevée ou très élevée dans les 

classifications atteintes dans l’ensemble des classes et dans chacune des quatre variables 

dépendantes. A l’aide de l’index statistique Kappa de Cohen, la fiabilité interobservateurs met 

en évidence, dans la plupart des cas, un accord très peu significatif ou moyen. En ce qui 

concerne la fiabilité interobservateurs, dont la rigueur dans ces résultats on peut mettre en 

question, le coefficient de corrélation entre la classe produit-moment de Pearson démontre 

une corrélation excellente ou modérée dans l’observation et le classement des variables 

dépendantes de l’étude, au sein des groupes avec ou sans formation en supervision 

pédagogique ou en ADD ; par contre, dans le groupe des élèves de l’UTAD, les résultats 

démontrent, surtout, un faible accord. 

L’analyse déductive a été opérée à l’aide de l’application des tests paramétriques, le Test t de 

Student et l’ANOVA, et des tests non paramétriques, le Test de Mann-Whitney, conformément 

au genre de distribution des données. Comme une dernière conclusion: l’ensemble des tests 

d’hypothèses que l’on a réalisé n’est pas déductif, d’après les investigateurs.  Au terme de 

cette analyse qu’on a accomplie, on n’a pas trouvé un modèle d’observation qui soit stable 

dans les groupes constitués par des variables indépendantes. On croit que cela découle du 

manque de fiabilité de l’instrument qui, d’autre part, semble être la conséquence de 

l’existence d’une très grande variabilité et dispersion des données, celles-ci résultantes de la 

subjectivité qui est à l’origine de l’instrument d’observation et du genre d’échelle classement. 

Mots-clefs : L'évaluation des enseignants, Éducation Physique, observation de classes, fiabilité.  
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Abstract 
 

Recent work aimed to fundamentally study the variability of the data resulting from 

application of the observation script of scientific and pedagogical component in use in the 

evaluation of teacher performance within the teaching of Physical Education, the validation of 

this system of observation by the reliability requirement and knowledge of the relationships 

between the different observer groups. 

To this end, the 68 participants in the study, divided into three groups by the criterion of 

training in pedagogical supervision and or ADD, observed twice, at least with the difference of 

one week between the first and second observation, four audiovisual records, corresponding 

to four classes of the subject, applying the observation script legally instituted. The four 

parameters that are part of the script originated our dependent variables. 

The results of applying measures of central tendency and dispersion measures appear to show 

a high or very high heterogeneity of the marks obtained in all classes and in each of the four 

dependent variables.  

Using statistical index Kappa Cohen, interobserver reliability shows, in the vast majority of 

cases, an insignificant or median agreement. Regarding the intraobserver reliability of dubious 

rigor in these results, the intraclass correlation coefficient Pearson product-moment shows a 

great or moderate correlation with observing and classifying the dependent variables of the 

study in groups with and without training in pedagogical supervision or in ADD , and the group 

of students from UTAD of the results reveal fundamentally a weak deal. 

The inferential analysis was achieved by applying parametric tests, the Student t test and 

ANOVA and non-parametric Mann-Whitney test, depending on the type of data distribution. In  

conclusion, the set of hypothesis tests performed, is according to the researchers, 

inconclusive. In the analysis performed we did not find a pattern of observation to remain 

stable within the established groups of independent variables. The cause seems to us due to 

the lack of reliability of the instrument that seems to be due to the fact that the enormous 

variability and dispersion of the data and, in turn, derives from the subjectivity that forms the 

observation instrument, of the type rating scale. 

 

Keywords: Teacher evaluation, physical education, classroom observation, reliability. 
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Introdução 
 

Como se encontra explícito no quadro europeu de referência para a profissão docente, torna-

se essencial credibilizar e profissionalizar os docentes. Entre outros aspetos em foco, a 

avaliação do desempenho docente entende-se como um instrumento necessário na procura 

de melhores resultados para a escola (Ferreira & Azevedo, 2010). 

No âmbito da constituição de instrumentos de observação de aulas com fins de avaliação do 

desempenho docente, Reis (2011), refere que a qualidade da ação educativa é um dos fatores 

do (in)sucesso escolar, que a observação e a discussão de aulas são fundamentais para a 

melhoria da ação educativa e que os instrumentos utilizados devem ser válidos, fiáveis e 

objetivos. 

Para além dos requisitos gerais elencados, o modelo e respetivos instrumentos de avaliação 

que venham a ser adotados devem salvaguardar as especificidades das áreas disciplinares dos 

professores (Ferreira & Azevedo, 2010), sendo que a Educação Física se afigura no plano de 

estudos escolares como uma disciplina particularmente destinta entre as demais. 

O modelo de avaliação encontra na atual legislação a observação de aulas (Artigo 18º do 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, 2012) como principal instrumento de 

registo para avaliar a competência científica e pedagógica, sendo obrigatória para os 

professores em período probatório, para os integrados no 2.º e 4.º escalão da carreira 

docente, para atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão, e ainda para aqueles 

que estando na carreira obtenham a menção de Insuficiente. Integrada na avaliação externa, o 

instrumento de observação obedece ao estipulado no guião de observação da dimensão 

científica e pedagógica, na classificação da observação de aulas e nos parâmetros científicos e 

pedagógicos e níveis de desempenho, respetivamente anexo I, II e III do Despacho n.º 

13981/2012, de 26 de outubro (2012). 

O treino dos observadores é visto como uma das variáveis mais importantes a ter em conta se 

pretendemos rigor e credibilidade em todo o processo. Como refere Estrela (1994), a assunção 

prática desta técnica de observação requer observadores devidamente treinados. Num 

inventário de estudos efetuados sobre o treino do uso dos sistemas de observação, Peck e 

Tucker (1973; citado por Estrela, 1994) salientam a superioridade dos estudantes treinados 

face ao seu grupo de controlo, em várias dimensões analisadas. 
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É preciso também não esquecer que a consituição de um processo eficaz de avaliação docente, 

enquanto objetivo correto, necessário e desejável, não justifica a assunção de métodos 

errados (Santos, et al., 2009). 

No âmbito da avaliação do desempenho do professor de Educação Física na escola, o presente 

trabalho visa testar o instrumento de registo da observação de aulas vigente, bem como saber 

até que ponto a formação e ou experiência em supervisão e ou avaliação do desempenho 

docente interfere na consistência dos registos obtidos. 

 

1. Delimitação do problema 
 

Como refere Estrela e Nóvoa (1999, p. 9), logo na nota de apresentação da obra, cito, “a 

avaliação é, actualmente, uma área de enorme complexidade técnica e científica, o que 

dificulta a construção de modelos pertinentes de intervenção”, fim de citação. O Conselho 

Científico para a Avaliação dos Professores (2008), alerta igualmente para a complexa e 

morosa tarefa que é a produção de instrumentos de aferição fiáveis e de reconhecida 

credibilidade científica, sugerindo a sua elaboração por instâncias competentes e alheias ao 

processo de avaliação docente. Para além da complexidade enunciada, o treino dos 

observadores é visto como uma das variáveis mais importantes a ter em conta se pretendemos 

rigor e credibilidade em todo o processo (Estrela, 1994) (Peck & Tucker, 1973). 

Face ao problema apresentado, são nossos objetivos: 

a. Enquadrar do ponto de vista histórico a implementação do processo de avaliação do 

desempenho docente; 

b. Caracterizar a ação docente na disciplina curricular de Educação Física na escola, 

denunciando as competências científicas e pedagógicas que concorrem para um 

ensino eficaz; 

c. Caracterizar os instrumentos de medição usados na avaliação de desempenho docente 

no âmbito da lecionação da disciplina de Educação Física na escola, revelando as 

vantagens e as fragilidades inerentes a cada um deles; 

d. Aplicar o guião de observação da dimensão científica e pedagógica prevista para a 

avaliação externa do desempenho docente, ambas em vigor, de modo a verificar da 

sua fiabilidade, validade e objetividade, no âmbito da lecionação da disciplina de 

Educação Física na escola; 

e. Através da aplicação do instrumento de registo, inferir sobre a variação dos resultados 

obtidos através da observação, intra e inter observadores, em cada uma das quatro 
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categorias, enquanto variáveis dependentes, e mediante as variáveis independentes 

contempladas no estudo; 

f. Mediante as variáveis independentes desenhadas, grupo de recrutamento, sexo, 

idade, número de anos de serviço e formação em supervisão pedagógica, saber se 

existem relações estatísticamente significativas na classificação das variáveis 

dependentes pelos diferentes grupos constituídos. 

 

2. Revisão bibliográfica 
 

2.1 Avaliação do desempenho docente 

 

Como se encontra explícito no Joint Committee on Standards for Educational Evaluation 

(1981), todo o empreendimento humano é passível e desejável ser avaliado. É um facto hoje 

verificar o desenvolvimento da avaliação nas mais variadíssimas áreas sociais, na economia, 

nas finanças, na justiça, na segurança social, na saúde, no trabalho, na educação. 

Na educação, Estrela e Nóvoa (1999) referem que a avaliação tem chegado a praticamente 

todas as suas componentes e estruturas, alunos, professores, métodos e estratégias de ensino, 

materiais didáticos, manuais escolares, ciclos de ensino, estruturas educativas, equipamento e 

instalações, estabelecimentos e instituições de ensino, projetos, programas, planos de 

estudos, currículos, reformas educativas, políticas de educação, sistemas educativos globais e 

até a própria avaliação. A ignição que levou ao ressurgimento das preocupações relativas à 

avaliação, segundo estes dois autores, parece ser explicada por dois fatores, por um lado a 

crise que assola os sistemas educativos na sua generalidade, com as limitações orçamentais e a 

necessidade de melhor rentabilizar os recursos, e, por outro lado, as reformas implementadas 

no sistema, com o processo de mudança a exigir a sua regulação e o seu controlo. 

Neste alinhamento, entendemos portanto que o XVII governo constitucional de Portugal, no 

período da sua legislatura que decorreu de 2005 a 2009, situação que se mantém ainda em 

vigor, com algumas simplificações, teve não só o direito, mas, e acima de tudo, o dever de 

implementar na classe docente um modelo de avaliação que, ao contrário do anterior, viesse a 

diferenciar as boas das más práticas, por outras palavras, os bons dos maus professores. 

Como acontece noutros serviços públicos, Barroso (2003) afirma que a pressão que se tem 

exercido no sentido da avaliação das escolas têm origens e lógicas diferenciadas, não podendo 

a mesma ser reduzida à sua dimensão técnica, pois enforma visões, interesses e expetativas de 

natureza social, política e económica. 
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Abordando a sua dimensão política, Floden e Weiner (1986; citado por Rodrigues, 1999), 

referem que a avaliação pode ser vista pelo Governo como um ritual cuja função é acalmar o 

cidadão e passar a imagem de eficiência, criando na opinião pública a imagem de que está 

muito empenhado no perseguir desse objetivo.  

A mudança para ser eficaz deve ter o empenho efetivo dos seus atores e esse empenho 

apenas poderá ser perspetivado se estes sentirem que controlam o processo. Os professores 

poderão resistir a uma mudança que lhes seja imposta (MacCormick e James, 1983; citado por 

Day, 1999). 

Para além desta problemática, encontramos outra que Sanchez (1985; citado por Simões, 

2000: 50) descreve como “uma coisa é medir a competência dos professores, outra bem 

distinta é mudar a sua atuação”. 

Todavia, foram os professores os primeiros a reconhecer a necessidade de serem avaliados, 

vendo a aplicação do modelo de avaliação como uma oportunidade para o seu 

desenvolvimento pessoal e profissional, a sua responsabilização e prestação de contas, 

necessariamente contextualizada (Danielson & McGreal, 2000). 

Segundo Guba e Lincoln (1990), a avaliação deixou de ter o seu campo tradicional, a relativa 

apenas aos alunos, passando a generalizar-se a todos os profissionais da educação. 

De acordo com Shinkfield e Stufflebeam (1995), foi na década de setenta que a avaliação 

docente e de outros profissionais, com intervenção direta no processo educativo, assume 

especial importância, primeiramente com a introdução de critérios para a avaliação dos 

professores. 

Nos anos 80, nos Estados Unidos da América, a avaliação educativa, em especial a dos 

professores, assistiu a um novo impulso ao alertar para a importância da qualidade do 

professor no panorama educativo. Surge assim uma grande variedade de modelos de 

avaliação, de estudos científicos centrados no tema e de publicação de bibliografia específica 

(Shinkfield & Stufflebeam, 1995). 

Por sua vez, no Reino Unido, a quantidade e a qualidade dos modelos de avaliação de 

professores aumentaram na década de 80. Bollington, Hopkins e Wise (1990) fundamentam a 

necessidade de avaliação dos professores a partir de três fatores, um maior nível de 

responsabilidade e de eficiência atribuída às escolas públicas, uma melhoria do 

desenvolvimento profissional dos professores através da identificação das suas necessidades 

de formação e, por fim, um desenvolvimento eficaz das técnicas de gestão das escolas, 

principalmente em tarefas de estabelecimento de metas, finalidades e objetivos. 



Página | 25  
 

Num estudo que contou com a participação de cinco dezenas de países da Europa e da 

América, Torrecilla (2006) identificou cinco modelos de avaliação do desempenho docente que 

podem ser observados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Modelos de avaliação do desempenho docente 

 

Nota: Fonte: Torrecilla (2006) 

  

Avalos (2010) dá-nos conta do sistema de avaliação dos professores no Chile, evidenciando um 

caráter eminentemente do foro formativo, uma ampla discussão do modelo pelos agentes 

educativos e, de modo a amenizar a subjetividade que o modelo enforma, uma diversificação 

dos instrumentos de registo dos dados. 

Nos Estados Unidos da América, a adoção de padrões para certificação da profissão docente 

foi a solução encontrada para refletir sobre a performance dos professores. Muito embora se 

verifique algumas diferenças entre estados, Hammond (2010) refere que a avaliação dos 

professores ocorre em diversos momentos da carreira, sendo que as condições de fiabilidade e 

validade do modelo é conseguida por meio de avaliadores qualificados. 

Na Nova Zelândia a tutela assenta a avaliação em mecanismos de auditoria às práticas dos 

professores, processo este que desvaloriza o papel docente e onde a sua avaliação é reduzida 

à dimensão tecnicista, por outras palavras, os professores são vistos como técnicos e não 

como profissionais, numa clara tentativa de controlo do trabalho docente em função dos 

resultados escolares dos alunos (Fitzgerald, 2010). 

No sistema de avaliação australiano, Ingvarson (2010) diz-nos que o processo é conduzido por 

uma entidade profissional independente, sendo propósito último o reconhecimento dos 

professores que evidenciem patamares superiores de prestação face aos padrões 
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estabelecidos. O autor refere ainda que o sistema de recompensa serve para que a profissão 

seja socialmente respeitada. 

Passando para o continente europeu, a Finlândia evidencia um sistema educativo baseado na 

confiança dos professores, não existindo qualquer controlo externo de avaliação. A tutela tem 

como função a promoção de uma cultura de exigência e rigor no seio de cada escola, 

proporcionando modelos e recursos disponíveis para que cada uma delas selecione e utilize o 

modelo mais adequado (Murillo, 2007). 

O modelo francês assenta, segundo Hadji (2010), numa função de controlo através da prática 

da inspeção individual dos professores com a finalidade da progressão na carreira e na sua 

própria titularização enquanto professor. Contudo, face ao elevado número de professores, 

esta inspeção é concretizada muito esporadicamente. 

Na Roménia, Murillo (2007) refere que o sistema de avaliação dos professores encontra-se 

assente numa motivação remuneratória, realizada periodicamente, e cujo objetivo máximo 

passa por estimular a melhoria das práticas profissionais. Anualmente, os professores são 

chamados a elaborar a sua ficha de autoavaliação, de acordo com as áreas de competência e 

indicadores de desempenho pré-estabelecidos, sendo que os seus resultados inferem 

diretamente na concessão de melhores salários e na promoção e desenvolvimento da carreira. 

Na atualidade, o sistema inglês de avaliação dos professores assenta na prática de uma 

inspeção por avaliadores externos, utilizando para o efeito de um conjunto de padrões 

profissionais estabelecidos para a progressão na carreira. Esta avaliação externa é  articulada e 

complementada com a avaliação que é feita no interior da escola, sobressaindo, entre outras 

formas, o preenchimento da ficha de autoavaliação (Day, 2010). 

Segundo (Sugrue, 2010), o sistema implementado na Irlanda é sustentado pela autoavaliação 

dos professores, que constitui um instrumento de auxílio à avaliação externa, e pela prestação 

de contas, com os resultados da aprendizagem dos alunos a serem confrontados com as 

exigências de órgãos e estudos internacionais. 

Com recurso a um sistema semelhante, a Espanha e a Itália procedem à avaliação apenas em 

situações excecionais, a exemplo, para a obtenção de uma licença para prosseguir estudos ou 

para se candidatarem a lugares de liderança. No caso da Espanha, a avaliação dos professores 

é integrada, maioritariamente, na avaliação das escolas, sendo restrito o seu uso em casos de 

solicitação de avaliação individual. O uso da autoavaliação em diferentes países como a 

Hungria, Suécia, República Checa e Irlanda, surge como meio suplementar à prática da 

avaliação externa pela inspeção (Silva, Machado, & Leite, 2014). 

Em forma de síntese, a bibliografia consultada aponta para uma tendência do uso da 

autoavaliação, da avaliação interna pelos pares e da avaliação externa.Todavia, a salientar que 
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qualquer que seja o sistema a implementar o mesmo tem de se adequar a contextos 

concretos, históricos, do sistema e da cultura das instituições e dos indivíduos (Pedreira 2007; 

citado por Silva, Machado e Leite, 2014). 

No nosso país, entre 1947 e 1974, o regime político que vigorava impunha uma avaliação para 

os professores do ensino secundário, concretizada pela Inspeção Geral da Educação e apoiada 

pelos diretores e reitores das escolas. Como se tratava de uma ditadura, os professores não 

teciam qualquer consideração acerca dos resultados dessa avaliação (Barroso, 1995; Simões, 

2000). 

Entre 1974 e 1986, a avaliação desaparece do sistema educativo por ser conotada com o 

regime de ditadura. Porém, em finais da década de 80, o próprio regime democrático faz 

sobressair os valores sociais evidenciando consequentemente o sentido da qualidade, a 

eficiência e a prestação de contas (Afonso, 1994). 

 

Tabela 2: Evolução do modelo de avaliação do desempenho docente 

 

 

Mais recentemente, a avaliação de desempenho docente surgiu no ano de 1992 com a 

alteração do Estatuto da Carreira Docente, constituída inicialmente em 1986, pelo Decreto-Lei 

n.º 139-A/90, de 28 de abril, tendo até ao momento sofrido algumas alterações conforme se 

pode observar através da Tabela 2. 

O modelo de ADD instituído pelo Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, veio 

alterar significativamente o processo de avaliação, rompendo com as práticas de avaliação 

existentes. No momento atual (Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, 2012), 
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este modelo sofreu algumas simplificações, sendo que no geral o modelo mantém-se igual ao 

desenhado inicialmente (ver Tabela 3). 

No seguimento do Decreto Regulamentar anterior foram constituídos mais dois articulados 

legais, o Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro, que estabelece os parâmetros nacionais 

para a avaliação externa da dimensão científica e pedagógica a realizar no âmbito da avaliação 

do desempenho docente, previstos no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 

26/2012, de 21 de fevereiro, bem como o Despacho normativo n.º 24/ 2012, de 26 de outubro, 

que regulamenta o processo de constituição e funcionamento da bolsa de avaliadores 

externos, com vista à avaliação externa da dimensão científica e pedagógica prevista no 

Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro. 

 

Tabela 3: Síntese do modelo de Avaliação do Desempenho Docente 

Objetivos 
(artigo 3.º) 

 Melhoria da qualidade do serviço educativo e da aprendizagem dos alunos 

 Valorização e desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes 

 Diagnosticar as necessidades de formação dos docentes 

Dimensões 
(artigo 4.º) 

 Científica e pedagógica 

 Participação na escola e relação com a comunidade 

 Formação contínua e desenvolvimento profissional 

Periodicidade 
(artigo 5.º) 

 Coincidentes com o período correspondente aos escalões da carreira 

Referências 
(artigo 6.º) 

 Objetivos e metas fixadas no projeto educativo 

 Parâmetros estabelecidos pelo conselho pedagógico 

 Parâmetros estabelecidos a nívelnacional 

Natureza 
(artigo 7.º) 

 Componente interna efetuada pela escola 

 Componente externa efetuada por avaliadores externos 

Intervenientes 
(artigo 8.º) 

 Presidente do conselho geral e Diretor da escola 

 Conselho pedagógico 

 Secção de avaliação do desempenho docente do conselho pedagógico 

 Avaliadores externos e internos e respetivos avaliados 

Documentos 
(artigo 16.º) 

 Projeto docente (de caráter facultativo) 

 Documento de registo de cada uma das três dimensões avaliadas 

 Relatório de autoavaliação e respetivo parecer do avaliador 
 

Nota: Fonte: DR n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, 2012 

 

Muito criticadas pelos docentes em exercício, as sucessivas simplificações ao modelo de ADD 

verificaram-se como reduzidas, mantendo-se praticamente inalterável a sua essência. Todavia, 

estas sucessivas alterações dão a entender que a tutela reconhece a inadequação e a fraca 

exequibilidade do modelo implementado em 2008, a exemplo, o ter deixado cair a 

obrigatoriedade da observação de aulas para todos os professores, a divisão da carreira com a 
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introdução da categoria de professores titulares e o período de tempo em que incide a 

avaliação (Silva, 2014). 

Em Portugal, algumas investigações de natureza empírica têm demonstrado que, 

genericamente, os modelos da avaliação do desempenho docente aplicados até ao ano de 

2008 encontravam-se muito distantes de primar pela eficácia desejada e necessária. Tendo 

como amostra um total de nove escolas e como objetivo último a análise da organização do 

processo, Simões (2000) concluiu que o modelo de avaliação apresentava diversos 

constrangimentos que condicionavam os seus propósitos, concretamente, a predominância da 

burocracia funcionava como um obstáculo artificial com interferências negativas na progressão 

na carreira dos professores. Semelhante conclusão foi a evidenciada por Curado (2002) no seu 

estudo, a avaliação do desempenho docente centrava-se apenas em questões de ordem 

administrativa e burocrática com consequências na progressão da carreira. Num estudo de 

caso efetuado no primeiro ciclo do ensino básico, direcionado a um modelo avaliativo dos 

professores adaptado, Cristelo (2006) apresenta como conclusão as limitações e fragilidades 

apontadas ao modelo de avaliação em vigor, sendo causas a ausência de sustentação teórica 

concetual e metodológica, bem como, a inexistência de um suporte legal de apoio à sua 

implementação. 

A par da sua implementação, a partir do ano de 2008, diversos estudos têm sido realizados no 

nosso país com o propósito de saber como as escolas e os professores percecionam o novo 

modelo de avaliação. 

Efetuado no âmbito do ensino do 1º ciclo do ensino básico, Lourenço (2008) levou a cabo um 

estudo de natureza exploratória com o propósito de entender a perceção dos professores 

avaliadores, concluindo: a classe docente concorda com a existência de uma avaliação; os 

professores identificam vantagens para o seu desenvolvimento profissional e para as escolas; 

os mesmos professores realçam alguns perigos e riscos que derivam da implementação do 

novo modelo de avaliação; os professores com a função de avaliadores denunciam muitas 

dificuldades técnicas e constrangimentos vários de natureza ética, numa falta gritante de 

competências técnicas, pessoais e relacionais. 

Também realizado no âmbito da lecionação no 1º ciclo do ensino básico, Messias (2008), com 

o objetivo de identificar as conceções dos professores acerca da figura do supervisor, concluiu 

que os docentes consideram importante a existência da avaliação do desempenho, que esta 

deve inferir sobre a progressão na carreira e o aumento do salário, que reconhecem no 

modelo de avaliação implementado um meio de seleção, uma formulação de juízos de valor e 

uma prestação de contas, que os professores avaliados não consideram o supervisor 

importante para a observação de aulas, bem como, para a avaliação do trabalho individual. 
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Desta vez efetuado no âmbito da lecionação da disciplina de Educação Física, com o bjetivo de 

compreender o significado atribuído pelos professores titulares à avaliação do desempenho, 

recorrendo de uma metodologia qualitativa por via da entrevista semiestruturada, dirigida a 

10 professores, Borges (2009), concluiu que os professores são favoráveis à existência da 

avaliação, que o modelo implementado visa somente a redução de custos junto da classe 

docente, que a implementação do novo modelo veio aumentar a carga burocrática dos 

professores, que os professores sentiram-se ultrapassados por não terem participado na 

consecução do novo modelo, que se revela como absolutamente necessário formar avaliados 

e avaliadores em avaliação do desempenho docente e que a aplicação do novo modelo veio 

trazer conflitos entre pares devido, principalmente, à falta de legitimidade atribuída pelos 

avaliados aos avaliadores, que o recurso temporal disponível para o efeito coloca sérias 

dificuldades à sua implementação com o rigor necessário e desejado. 

Também sobre o novo modelo de avaliação, Soares (2009) refere que o mesmo pressupõe um 

paradigma subjetivista de avaliação, que, na componente interna da avaliação, é a escola que 

legitima as decisões técnicas, que, embora satisfaça as exigências de equidade, a verdade está 

nos olhos de quem observa, que a sua implementação acarreta uma série de riscos, tais como 

a dificuldade de legitimação dos avaliadores, a burocracia e, sobretudo, a desorganização em 

relação ao processo e aos instrumentos de avaliação, que a sua implementação para ser eficaz 

exige a criação de condições de trabalho, nomeadamente na distribuição dos tempos letivos e 

não letivos nos horários dos professores e dos alunos, que, por diversas razões, as escolas não 

se encontram preparadas para aplicarem o novo modelo de avaliação com a qualidade que se 

exige, que não foram dadas as condições para dotar os avaliadores das competências 

necessárias ao exercício da avaliação e, por último, que a inoperância de cada escola em 

definir o seu próprio sentido coletivo levou a que não fosse possível, pelo menos a curto prazo, 

instituir um modelo de avaliação credível. 

Figueiredo (2009), efetuou um estudo de natureza qualitativa, também com recurso à 

entrevista semiestruturada a 10 professores de Educação Especial, com o objetivo último de 

determinar em que medida os efeitos da avaliação do desempenho refletiram os seus 

propósitos, do qual sobressai, os professores não compreendem a definição dos objetivos 

individuais em articulação com o Projeto Educativo da Escola, a ausência de alterações na 

prática pedagógica no quotidiano escolar, a excessiva burocratização que enforma todo o 

processo, a utilização de instrumentos inadequados face aos propósitos do novo modelo, a 

subjetividade que encontra a observação de aulas e o aumento do individualismo entre os 

professores, enquanto estratégia de defesa da sua carreira profissional. 
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Algo de similar, Aguiar e Alves (2009), realizaram outro estudo em duas escolas, também de 

cariz qualitativo, a 8 avaliadores, na qualidade de coordenadores de departamento curricular, 

e a 4 avaliados, no sentido de compreenderem sobre as implicações da implementação do 

novo modelo de ADD e os seus efeitos na qualidade do processo de ensino e de aprendizagem, 

dando conta dos seguintes resultados: os professores participantes no estudo consideram que 

a observação de aulas deveria acontecer somente para os professores menos experientes ou 

para aqueles que lhes fosse diagnosticadas dificuldades científicas e ou pedagógicas; o clima 

relacional entre avaliados e avaliadores agravou-se com a implementação do novo modelo; a 

legitimidade dos avaliadores, relativamente ao seu perfil e à sua formação, é colocada em 

causa; os professores avaliadores referem necessitar de horário na sua componente letiva para 

realizar com rigor as tarefas associadas à avaliação; os professores avaliados entendem que 

não se encontra devidamente definido o modelo do “bom professor”, logo com implicações 

subjetivas acerca do que se pode esperar da atividade pedagógica desenvolvida pelo 

professor; e, ambos, avaliados e avaliadores, fazem saber da enorme burocracia que o novo 

modelo de ADD comporta na sua implementação. 

Num estudo efetuado com o propósito de avaliar as implicações do atual modelo de avaliação 

de desempenho docente nas práticas quotidianas de desenvolvimento curricular, bem como 

compreender as tensões e desafios que o novo modelo de ADD provoca nos professores e nas 

escolas, Aguiar e Alves (2010) concluíram que, não obstante se verificar uma tendência na 

atuação dos professores de forma a garantir uma boa prestação na avaliação e a consequente 

progressão na carreira, as melhorias observadas neste âmbito são muito pouco significativas, 

quer ao nível das práticas pedagógicas, quer ao nível do desenvolvimento profissional. Os 

resultados parecem igualmente concluir que a colaboração artificial e imposta não é entendida 

pelos professores como necessária, tratando-se fundamentalmente de uma série de artifícios 

administrativos e burocráticos, cuja imposição implica a intensificação do seu trabalho e um 

maior controlo administrativo. 

Com o mesmo objetivo, com recurso à entrevista semiestruturada direcionada a nove 

professores, entre avaliados e avaliadores, e à análise de documentos relacionados com a 

orientação educativa da escola, Gomes (2010), denotou que os professores concordam com a 

necessidade da existência da avaliação, enquanto processo potenciador de um melhor 

desempenho profissional, que os professores mais eficazes devem progredir na carreira e que 

os menos eficazes devem ser afastados, que a autoavaliação se afigura como uma componente 

da avaliação muito importante para o avaliado, que o processo comporta burocracia em 

demasia, que os avaliadores não são detentores de formação especializada em avaliação dos 

professores, que o novo modelo enforma uma subjetividade não desejável, que os professores 
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salientam o número reduzido de aulas observadas, que a fixação de cotas agravam a relação 

entre pares e que a implementação do novo modelo trouxe uma maior individualização no 

trabalho dos professores. 

Com os mesmos objetivos do estudo de Messias (2008), sobre o contributo do supervisor 

pedagógico na avaliação dos professores, desta vez no âmbito do Jardim-escola, Vicente 

(2010) chegou às seguintes conclusões: os professores consideram que a sua avaliação é 

necessária para o bom funcionamento do ensino e para o desenvolvimento profissional; a ADD 

deve ter em conta todas as tarefas desenvolvidas pelo professor; por culpa própria, os 

professores desconhecem a legislação sujacente ao processo de implementação do novo 

modelo de avaliação; os professores avaliados têm receio das injustiças que o modelo acarreta 

na medida em que se corre o risco de ser avaliada a pessoa e não o trabalho por ela, 

efetivamente, desenvolvida; os avaliados não concordam com a possibilidade de encarregados 

de educação e alunos ponderarem sobre a sua classificação; e, os participantes no estudo 

afirmam que a avaliação do professor tem de estar ligada à avaliação da escola onde presta o 

serviço. 

Num estudo empírico, com o objetivo de identificar as perceções dos professores face à 

implementação do novo modelo de ADD, Tarrinha (2010), através do questionamento a 85 

professores do ensino básico e secundário, concluiu que os professores consideram 

importante serem avaliados, que o desenvolvimento profissional deverá ser o propósito 

máximo de qualquer modelo de avaliação, que todos os professores, sem exceção, devem ser 

avaliados, que a avaliação deverá ficar a cargo da Direção, do Coordenador de Departamento, 

dos inspetores e de colegas com formação especializada, que os aspetos a considerar na 

avaliação dos professores devem ser de natureza didática, científica e relacional, que os 

contextos de avaliação deverão passar pela sala de aula e pela dinamização de projetos com os 

alunos e, por último, que as grelhas e os portfólios, preferencialmente, devem integrar os 

instrumentos a utilizar. 

Noutro estudo efetuado com o objetivo de identificar as forças e as fraquezas do novo modelo 

de ADD, com recurso ao inquérito sob a forma de questionário via internet, sendo conclusões, 

pela negativa, a implementação do novo modelo de ADD não promove o desenvolvimento 

profissional dos professores, as aprendizagens dos alunos não melhoram e o trabalho 

colaborativo entre os professores foi diminuído e, pela positiva, a formação contínua sai 

beneficiada e a criatividade dos avaliados, principalmente na consecução de mais e melhores 

materiais didáticos, sai aumentada. Estranhando as conclusões do estudo numa primeira 

análise, o autor voltou a analisar os dados e constatou que a implementação da avaliação não 

teve significado para a maioria dos professores, que a ADD pode induzir melhorias no sistema 
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educativo se cada professor souber o que se espera dele e que se revela de extrema 

importância garantir a qualidade dos avaliadores (Casanova, 2011). 

Num estudo efetuado em escolas básicas ao nível do 2º e do 3º ciclo pertencentes aos 

concelhos do Seixal e Almada, com o prpósito de compreender a forma de implementação do 

novo modelo de avaliação dos professores, Marques (2011) questionou 1110 professores via 

internet, entre os anos letivos de 2007/2008 e 2009/2010, tendo chegado às seguintes 

conclusões: o trabalho colaborativo desceu entre os professores; a falta de tempo e a 

dificuldade de conciliar os horários entre avaliados e avaliadores foi fator limitador da sua 

implementação; os coordenadores não apoiaram o trabalho desenvolvidos pelos avaliados; o 

trabalho supervisivo, como por exemplo a observação de aulas, foi raro e em alguns casos 

mesmo inexistentes; faltou a formação dos avaliadores; a ADD não contribuiu para o 

desenvolvimento profissional; os professores concordaram com a existência da avaliação; a 

ADD foi percecionada pelos professores como um processo eminentemente economicista, 

com elevada burocracia e que culmina num processo injusto devido, principalmente, à 

natureza subjetiva que o enforma. 

Com vista na perceção dos professores acerca da implementação do novo modelo de ADD, 

nomeadamente sobre as inquietações sentidas para conciliar as duas perspetivas, por um lado, 

a prestação de contas e a seleção e, por outro, o desenvolvimento pedagógico e a melhoria 

das práticas, Gomes (2012), através da entrevista semiestruturada a 4 avaliadores e 4 

avaliados pertencentes a um Departamento de Matemática e Ciências Experimentais, concluiu 

que os docentes discordam do modelo de avaliação, que a sua aplicação revelou algo de 

positivo no âmbito da partilha das práticas pedagógicas, que os professores consideram a falta 

de formação e qualificação dos avaliadores como um fator de constrangimento de um 

processo que, para alé de desejável, se exige rigoroso, e que a sua implementação não foi 

significativo na melhoria das práticas e no desenvolvimento profissional dos professores 

intervenientes. 

Através do inquérito sob a forma de questionário aplicado a 82 professores de distintos níveis 

de ensino, entre educadores de infância e professores do 1º, 2º e 3º ciclo do ensino básico, 

Carreiras (2012), com o propósito de aceder às conceções dos professores relativamente à 

implementação do novo modelo de ADD no trabalho dos professores e no desenvolvimento 

organizacional da escola, confirma a importância da avaliação na melhoria das práticas 

educativas dos professores e no sucesso educativo dos alunos, apresentando contudo alguns 

constrangimentos, a saber, o reduzido caráter formativo, o tempo diminuto atribuído aos 

relatores para o desempenho das tarefas inerentes, a elevada burocracia que a sua 
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implementação acarreta, bem como a existência de quotas para as menções de “Muito Bom” e 

“Excelente” que vieram prejudicar as relações interpessoais entre os professores. 

No seu estudo de caso, Ribeiro (2013) conclui que a ADD não se traduziu como uma mais valia 

na melhoria da aprendizagem dos alunos nem nas práticas dos professores, que a sua 

implementação nem sequer consituiu um meio privilegiado de reflexão sobre as práticas 

pedagógicas entre os professores, que reconhecem contudo as potencialidades de uma 

avaliação séria e justa, que a avaliação deve obedecer ao prinícipio da continuidade, que a sala 

de aulas deverá ser o alvo fundamental da avaliação do desempenho dos professores, 

reforçando a ideia anterior, que a natureza facultativa e o número reduzido de aulas a 

observar intercedem negativamente numa avaliação que se pretende justa aos olhos de todos 

e, por último, que a injustiça verificada na implementação do recente modelo advém em larga 

escala da subjetividade que a enforma. 

Do seu estudo, Alves (2013) denuncia as seguintes conclusões: necessidade de clarificar o 

processo junto dos interessados e deixar que estes participem na consecução do modelo a 

implementar; acréscimo de funções dos professores com implicações negativas no tempo 

disponível para se dedicarem ao ensino; processo concretizado de forma pouco clara, de 

organização insuficiente e muito célere; sem significativos benefícios para a aprendizagem dos 

alunos; utilização de instrumentos pouco rigorosos que conduziram a um elevado grau de 

subjetividade em todo o processo; e, a falta de formação dos assuntos relacionados com a 

ADD junto dos avaliadores. 

Já Campos (2013) apresenta alguns resultados do seu estudo, a observação de aulas é útil mas 

injusta e a ADD funciona mais pela amizade do que pelos critérios estabelecidos. 

Mais recentemente, com o propósito de analisar as consequências da avaliação de 

desempenho docente no processo de ensino e aprendizagem, no período de 2008 a 2012, com 

recurso à entrevista a 10 professores do 2º e 3º ciclo do ensino básico, do distrito de Braga, 

Silva (2014) apresenta como conclusões do estudo: o sucesso dos alunos e o desempenho dos 

professores não sofreram qualquer alteração, quando confrontados com os propósitos dos 

diplomas legais implementados; os professores não se sentem mais valorizados do ponto de 

vista profissional; e, o trabalho colaborativo é, ainda, muito pouco frequente. 

Com propósitos semelhantes, Silva, Machado e Leite (2014), através da entrevista semi-

diretiva e com recurso à análise de conteúdo para o tratamentos dos dados, concluem que o 

papel formativo da ADD depende, maioritariamente, da credibilidade e da preparação dos 

avaliadores e que a sua implementação poderá ser apenas facilitada se existir uma prévia 

cultura de colaboração entre os docentes. Concluem também que a sua implementação nas 

escolas decorreu sem o desejável aprofundamento das suas intenções, que as insuficiências e 
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incoerências amplamente reconhecidas ao novo modelo favoreceram as posições de rejeição, 

que as discordâncias incidem sobre a inexequibilidade, a complexidade, o excesso de 

burocracia e a falta de credibilidade. 

Com recurso à entrevista semiestruturada conduzida a 14 diretores escolares e com o 

propósito na perceção destes face à implementação do novo modelo de avaliação, Lopes e 

Melão (2014) concluem que os diretores das escola entendem como absolutamente 

necessário a existência da avaliação, mas que o modelo não satisfaz os objetivos para o qual 

foi construído. 

Com o objetivo de fundamentar as opções do legislador, o XVII governo constitucional de 

Portugal, constituiu uma comissão denominada de Conselho Científico para a Avaliação dos 

Professores (Decreto Regulamentar n.º 4/2008, de 5 de fevereiro, 2008), enquanto órgão 

consultivo do Ministério da Educação, tendo como missão (artigo 1.º, ponto 2) de implementar 

e assegurar o acompanhamento e a monitorização do regime de avaliação do desempenho do 

pessoal docente. Desde a sua constituição até ao momento atual, o CCAP elaborou seis 

documentos onde se podem observar as suas recomendações à medida que o modelo de ADD 

se desenvolvia e aplicava nas escolas portuguesas. 

Em relação ao primeiro (Conselho Científico para a Avaliação dos Professores R1, 2008), as 

recomendações de carácter genérico, com base nos resultados de estudos e investigações 

mais referidas na literatura científica sobre a avaliação do desempenho docente, destinavam-

se a apoiar o processo de conceção e elaboração dos instrumentos de registo previstos no n.º 

2 do artigo 6.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2008. No documento pode ler-se: 

 Caberá a cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada, no quadro da sua 

autonomia, interpretar estas recomendações, tendo em conta a sua realidade 

concreta e os objetivos e metas que se propõe atingir, bem como definir o número e a 

natureza dos instrumentos que melhor se adequem ao seu caso específico; 

 Para além das finalidades e princípios legalmente instituídos, vários autores de 

referência sustentam que um sistema eficaz de avaliação de desempenho do pessoal 

docente deverá assentar num conjunto de princípios, de entre os quais se salientam os 

seguintes, a clareza, a coerência e a articulação na formulação dos objetivos, a 

fiabilidade e utilidade das informações em que a avaliação assenta, a diversificação 

dos métodos de avaliação e das fontes de dados e a criação de contextos favoráveis ao 

desenvolvimento da avaliação; 

 Recomenda-se que os instrumentos de registo normalizados devem perseguir dois 

objetivos, a fundamentação das decisões a tomar no quadro da avaliação sumativa e o 

desenvolvimento profissional docente no quadro de uma avaliação formativa; 
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 Deverão funcionar como referentes à elaboração dos instrumentos de registo 

normalizados, os deveres gerais e profissionais dos professores fixados no Estatuto da 

Carreira Docente e no Estatuto (Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de fevereiro, 2012) do 

Aluno do Ensino Não Superior, agora com a denominação de Estatuto do Aluno e Ética 

Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 2012), o perfil geral de desempenho 

profissional do educador de infância e dos professores dos ensinos básico e secundário 

(Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, 2001), o perfil específico de desempenho 

profissional do educador de infância e do professor do 1º ciclo do ensino básico 

(Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto, 2001), e ainda os parâmetros 

classificativos e itens de classificação, designadamente os que se encontram contidos 

nas fichas de avaliação e de autoavaliação; 

 A importância de conceber e elaborar instrumentos simples, claros e eficazes, 

atendendo aos seguintes critérios: selecionar apenas a informação necessária e útil, 

assegurar a precisão, credibilidade, validade e fiabilidade dos dados, respeitar o 

princípio da transparência, proceder ao cruzamento da informação proveniente de 

várias fontes de dados e da aplicação de diferentes métodos, manter em todo o 

processo uma conduta pautada por um elevado grau de ética profissional; 

 Considerar o recurso às metodologias e instrumentos de registo mais referidas na 

literatura, entre outros, a observação de aulas, a análise documental, a observação da 

atividade docente fora da sala de aula, a análise dos resultados escolares dos alunos, a 

autoavaliação e, com algumas limitações, a avaliação pelos pais; 

 A complexidade e delicadeza da ADD e a novidade de muitas soluções estabelecidas 

no modelo instituído recomendam que a conceção e a elaboração dos instrumentos 

decorram de forma participada e com conhecimento fundamentado do sistema e do 

seu processo de implementação. 

Já a funcionar em pleno e com todos os seus membros, o CCAP divulgou um segundo 

documento (Conselho Científico para a Avaliação dos Professores R2, 2008), acerca dos 

princípios orientadores sobre a organização do processo de avaliação do desempenho 

docente, onde pode ler-se: 

 De modo a promover a adequada aplicação e utilização do modelo de ADD, as 

recomendações desenhadas neste documento têm como propósito, por um lado, 

encorajar as escolas a uma tomada de consciência de que, no quadro legal, cada escola 

pode usar a sua autonomia para assumir a sua identidade e conceber a sua estratégia 

organizativa, escolher e construir os seus procedimentos e instrumentos de avaliação 
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de forma simples, coerente e proporcionada, e, por outro lado, levar ao conhecimento 

dos decisores políticos alguns aspetos ligados à aplicação do modelo de avaliação 

instituído que não se revelam adequados ou exequíveis, sugerindo possíveis soluções; 

 A par das oportunidades que se abrem, como é próprio dos processos de mudança, 

existe um risco da avaliação se constituir num ato irrelevante para o desenvolvimento 

profissional dos professores, sem impacto na melhoria das aprendizagens dos alunos; 

 O risco evocado poderá advir da burocratização excessiva, da emergência ou reforço 

de conflitualidades desnecessárias e do desvio das finalidades formativas esperadas 

para o processo de ADD; 

 Para além destes, a aplicação do novo modelo de avaliação poderá resultar da adoção 

ou imposição de instrumentos de registo ou de procedimentos pré-concebidos, sem 

que os interessados tenham recebido a informação necessária ou sido devidamente 

envolvidos num processo de participação; 

 As recomendações explicitadas apoiaram-se em quadros de referência, quer a nível 

europeu, designadamente, nos princípios comuns relativos às competências e 

qualificações dos professores (European Commission, 2005), quer a nível nacional, no 

perfil geral de desempenho profissional comum a educadores de infância e 

professores dos ensinos básico e secundário (Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de 

agosto, 2001), em todo convergente com os anteriores e que, constituindo o quadro 

de referência nacional para a formação inicial, devem ser adotados como orientação 

geral na ADD; 

 Relativamente às finalidades estabelecidas para o novo modelo de ADD, de um lado, o 

desenvolvimento profissional e a melhoria da qualidade das aprendizagens e, do 

outro, a gestão do pessoal docente e da sua carreira, seguindo uma orientação por 

resultados e exigindo a prestação de contas, com consequência na progressão 

profissional, é esta dupla racionalidade que torna, do mesmo passo, delicada e difícil a 

apreensão do modelo e a compatibilização mútua dos objetivos definidos; 

 O processo de avaliação deverá ser alicerçado pelos seguintes pressupostos: a 

autonomia pedagógica e organizacional, a diversificação e adequação aos contextos, a 

participação e responsabilização dos avaliados, a avaliação como processo de 

regulação permanente, integrador e contínuo, e a transparência do dispositivo de 

avaliação; 

 O novo modelo de ADD evidencia uma ausência de consistência interna entre termos e 

conceitos fundamentais utilizados como referentes da avaliação, fruto de uma 
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correspondência insuficiente entre a interpretação legal das quatro dimensões da 

avaliação com os conceitos definidos pelas metodologias mais credenciadas nesta área 

do saber; 

 Funcionando como a base empírica para fundamentar as apreciações relativas ao 

desempenho docente e registar as atividades mais relevantes para a avaliação, os 

instrumentos de registo a construir pela escola deverão conter apenas informação 

recolhida em diversas fontes, de forma clara, concisa e precisa, bem como um campo 

para anotar os fatores situacionais que permitam descrever o contexto socioeducativo 

em que o avaliado desenvolve a sua atividade; 

 Com o objetivo último de proceder a uma simplificação e economia processual e à 

flexibilização de procedimentos, o novo modelo de ADD deve equacionar a sua 

organização centrada no portefólio; 

 Uma vez que, de momento, não existem instrumentos de aferição capazes de 

determinar, com objetividade, o progresso dos resultados escolares dos alunos, dada a 

multiplicidade e complexidade que enforma o processo educativo, a tutela deve 

ponderar a adoção de medidas pelos serviços centrais do Ministério da Educação, 

destinadas a criar condições para viabilizar, de forma credível e segura, a utilização dos 

resultados escolares para efeitos de avaliação de desempenho docente; 

 A conceção de instrumentos de aferição fiáveis e de reconhecida credibilidade 

científica afigura-se como uma tarefa complexa e morosa, a desenvolver por instâncias 

competentes alheias ao processo de avaliação de desempenho; 

 Conforme a literatura científica consensualmente refere, num contexto caracterizado 

como dinâmico e complexo como é o processo de ensino e aprendizagem, não é 

possível determinar com rigor até que ponto a ação de um determinado docente foi 

exclusivamente responsável pelos resultados obtidos; 

 Enquanto elemento mais relevante dos sistemas eficazes de avaliação de desempenho 

docente, a observação de aulas deve considerar o seguinte para que possa atingir os 

seus fins: a indução de ambientes de confiança e cooperação e a adoção de regimes 

flexíveis e diversificados de observação; a sua qualidade depende em larga escala de 

um observador credível sob o ponto de vista científico, pedagógico e didático; o 

acompanhamento e interação entre avaliadores e avaliados, centrado nas práticas 

educativas; a reflexão conjunta em sede de departamento curricular, conselho de 

turma e demais conselhos de docentes, no respeito pelo princípio da 
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confidencialidade, na melhoria dos processos e na identificação de necessidades de 

formação; a garantia da diversidade das observações; 

 Existindo no sistema educativo muitos docentes capacitados no domínio da supervisão 

pedagógica e da avaliação do desempenho docente que podem ser aproveitados, é 

preciso não esquecer que as competências exigidas para a avaliação interpares não 

são linearmente transferíveis dada a filosofia que o enforma; 

 As ações de formação para avaliadores e avaliados devem ser objeto de uma rigorosa 

acreditação prévia, tendo em vista a sua credibilidade científica e pedagógica. 

Considerando a delicadeza e as implicações desta temática, as ações a desenvolver 

neste âmbito não se devem limitar a ações de informação e ao esclarecimentos sobre 

procedimentos legais e burocráticos. 

As recomendações número três (Conselho Científico para a Avaliação dos Professores R3, 

2008) evidenciam os princípios orientadores para a definição dos padrões relativos às menções 

qualitativas previstas no quadro legal da ADD, podendo no documento ler-se: 

 Compete a cada escola formular e aplicar os padrões em que assentam as menções 

qualitativas, tendo em conta os princípios e recomendações explicitadas neste 

documento, sendo de prever, a médio prazo, o estabelecimento de padrões nacionais 

amplamente discutidos e aprofundados; 

 A atribuição das cinco menções qualitativas, Excelente, Muito Bom, Bom, Regular e 

Insuficiente, não constitui, per si, o processo de avaliação, nem o substitui, devendo 

traduzir apenas o resultado final do desempenho do docente; 

 São princípios orientadores de atribuição das menções qualitativas, de ordem geral, a 

formulação e aplicação abrangente dos padrões e a objetividade e isenção na 

apreciação do desempenho, relativos à construção dos padrões, os objetivos, 

competências e ética profissional e a centralidade da dimensão de desenvolvimento 

do ensino e da aprendizagem, relativos à aplicação dos padrões, a articulação dos 

objetivos individuais com os objetivos organizacionais, a adequação da avaliação à 

situação profissional do docente e ao contexto, os deveres e ética profissional e a 

articulação com os processos de avaliação organizacional. 

No documento número quatro (Conselho Científico para a Avaliação dos Professores R4, 

2008), com o objetivo de definir os princípios orientadores sobre o procedimento simplificado 

a adotar na avaliação de docentes contratados por períodos inferiores a seis meses, a partir do 

ano escolar de 2008-2009, pode ler-se: 



Página | 40  
 

 A definição destes princípios orientadores advém da necessidade de tornar mais 

flexíveis a aplicação dos dispositivos da ADD, devidamente adaptados e simplificados, 

não deixando de se respeitar um conjunto válido de regras e princípios gerais; 

 Recomendações gerais: a formalização no momento do contrato sobre a existência ou 

não da classificação do docente no final desse período; o conhecimento prévio a dar 

aos avaliados sobre a forma de recolha e seleção da informação e seus instrumentos e 

métodos de registo; o ter em conta as funções específicas do docente e os motivos da 

sua contratação; a avaliação se revista de um caráter eminentemente holístico, com 

implicações formativas e sumativas; a observância no cumprimento dos deveres 

profissionais; a correção científica e pedagógica demonstrada; a adequação das 

metodologias e dos recursos didáticos e pedagógicos; e, a participação na vida da 

escola; 

 Recomendações específicas: para períodos inferiores a 120 dias consecutivos, na 

mesma escola, os docentes contratados não devem ser avaliados nesse ano, 

garantindo-lhes porém a possibilidade de requerer a contagem de serviço com a 

menção qualitativa atribuída na primeira avaliação do desempenho a que foram 

sujeitos por período igual ou superior a 120 dias. 

Com o objetivo de contribuir para a tomada de decisão no âmbito do regime de avaliação do 

desempenho docente, o conselho divulgou um quinto documento (Conselho Científico para a 

Avaliação dos Professores R5, 2009) onde se pode ler: 

 Sobre a natureza da avaliação do desempenho docente e suas finalidades, o conselho 

recomenda que o processo de ADD torne clara a sua orientação em dois sentidos 

complementares, a formativa e a sumativa; 

 Acerca da organização e administração: atribui-se às escolas a responsabilidade pela 

formatação flexível dos seus dispositivos e instrumentos, respeitando as opções e 

princípios definidos a nível nacional; os efeitos da aplicação das quotas para a 

atribuição de menções qualitativas sobre o desempenho docente, quer no âmbito 

nacional, quer no âmbito de cada escola, sejam testadas e avaliadas antes da sua 

generalização, de modo a garantir a sua qualidade, compreensão e apropriação; 

assegurar a continuidade do modelo de forma a transmitir segurança às escolas e aos 

professores; o alargamento dos ciclos de avaliação e sua articulação com os momentos 

de progressão na carreira; 

 Relativamente ao objeto e referentes, o conselho entende que: seja valorizada 

significativamente a componente científica e pedagógica; a qualidade das 
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aprendizagens dos alunos constitua um foco central da análise reflexiva entre 

avaliadores e avaliados; se promova com celeridade os estudos sobre a utilização dos 

resultados escolares que permitam considerar esta variável; o Ministério da Educação, 

em estreita colaboração com os diferentes parceiros, promova a elaboração de 

padrões profissionais para a docência; 

 Em relação aos intervenientes e respetivos papéis, o conselho considera que: os 

avaliadores beneficiem de uma formação especializada de caráter científico, técnico e 

profissional certificado, de média ou longa duração, em parceria com instituições de 

ensino superior; se constituam assessorias externas através do estabelecimento de 

protocolos com instituições do ensino superior; a elaboração dos referenciais e dos 

dispositivos de avaliação construídos nas escolas se baseie no princípio da participação 

alargada e os objetivos de desempenho sejam negociados entre avaliador e avaliado, 

tendo como referência os documentos estruturantes dessas organizações; 

 No âmbito das metodologias e dos instrumentos, entende este conselho que: a sua 

arquitetura e operacionalização proporcionem espaço para a criatividade e inovação, 

estimulando a excelência e evitando a uniformização; as escolas fundamentem a 

avaliação e desenhem instrumentos suficientemente abertos para se adequarem à 

diversidade de perfis e desempenhos profissionais; os instrumentos de registo 

funcionem como meios e não como fins. 

Por último, o documento seis (Conselho Científico para a Avaliação dos Professores R6, 2010) 

refere-se às orientações sobre a construção dos instrumentos de registo, desta vez aplicado ao 

Decreto Regulamentar N.º 2/2010, de 23 de junho e não ao revogado por este, o Decreto 

Regulamentar N.º 2/2008, de 10 de janeiro, podendo ler-se: 

 Compete à escola, no quadro da sua autonomia, interpretar as recomendações que 

seguidamente se descrevem, tendo em conta a sua realidade concreta e os seus 

objetivos, definindo o número e a natureza dos instrumentos que melhor se adequem 

ao seu caso específico; 

 Será com base na informação recolhida e organizada através dos instrumentos de 

registo que o relator apreciará o desempenho do avaliado; 

 Vários autores de referência sustentam que um sistema eficaz de avaliação do 

desempenho docente deverá assentar no princípio da clareza, da coerência e 

articulação na formulação dos objetivos, da fiabilidade e utilidade das informações em 

que a avaliação assenta, da diversificação dos métodos de avaliação e das fontes de 

dados e da criação de contextos favoráveis ao desenvolvimento da avaliação; 
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 Decorrentes destes princípios, recomenda-se que as escolas procurem aplicar as 

seguintes linhas orientadoras: a elaboração dos instrumentos de registo deverá tomar 

em consideração os padrões de desempenho docente, os objetivos e metas fixados 

nos documentos estruturantes da escola, os objetivos individuais propostos pelo 

avaliado, os deveres gerais e profissionais do pessoal docente instituídos no Estatuto 

da Carreira dos Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e 

Secundário e no Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e Secundário, o perfil geral de 

desempenho profissional do educador de infância e dos professores dos ensinos 

básico e secundário (Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto), bem como o perfil 

específico de desempenho profissional do educador de infância e do professor do 1º 

ciclo do ensino básico (Decreto-Lei n.º 241/2001, de 30 de agosto); 

 Enquanto critérios de construção, os instrumentos de registo deverão selecionar 

apenas a informação necessária e útil, assegurar a precisão, credibilidade e fiabilidade 

dos dados, respeitar o princípio da transparência, proceder ao cruzamento da 

informação proveniente de várias fontes de dados e da aplicação de diferentes 

métodos e manter em todo o processo uma conduta pautada por um elevado grau de 

ética profissional; 

 Acerca dos métodos de avaliação, instrumentos de registo e fonte de dados, 

perspetivar o recurso à observação de aulas, à análise documental, à observação da 

atividade docente fora da sala de aula, à autoavaliação e aos portfólios. 

Uma vez referido aquilo que entendemos como mais significativo das recomendações 

desenhadas pelo CCAP, procuraremos agora contextualizar e conceptualizar a avaliação do 

desempenho docente nas suas diferentes funções, considerações, âmbitos, objetivos, meios e 

métodos. 

Como refere Canto-Aperber e Ogien (2004), quotidianamente o ser humano nunca se limita 

apenas a transmitir informações ou a expressar crenças, exprimindo sempre juízos de valor 

sobre as coisas, as pessoas ou os acontecimentos. 

Relativamente aos objetos de avaliação,  Rosado e Colaço (2002) referem que podem ser as 

instituições, as políticas educativas, os professores, os programas, a aprendizagem e a própria 

avaliação. 

Numa revisão da literatura da especialidade, Nevo (1990) interpreta uma multiplicidade de 

definições da avaliação segundo os seus objetivos, entre outros, do grau de consecução de 

determinados objetivos, de interesse descritivo e não sentencioso, de recolha e análise de 

informação e da avaliação do mérito ou do valor. 
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No mesmo sentido, Sanches (2008; citado por Silva, 2014) sublinha que o conceito de 

avaliação é plural e assume diferentes perspetivas, indo desde a avaliação como medida, como 

formulação de um juízo de valor, como descrição de resultados face a propósitos definidos ou 

como resultado de um processo de negociações. 

Esta pluralidade é reconhecida também por Hadji (1994) quando refere que a avaliação não se 

pode limitar a uma definição exata, principalmente devido ao facto do ato de avaliar recrutar 

diferentes ações com significados distintos. 

Do mesmo entendimento é Shinkfield e Stufflebeam (1995), o conceito de avaliação dos 

professores depende dos seus objetivos, entre outros, a gestão da carreira profissional, o 

reconhecimento do mérito, a qualidade dos serviços prestados, a reflexão sobre a prática 

profissional, a identificação dos pontos fortes e fracos dos avaliados, a prescrição de políticas 

educativas, a orientação de programas de treino e formação em serviço. 

Visto por muitos autores como o pai da avaliação educacional, Tyler (1949) definiu a avaliação 

como um processo de determinação da extensão com que os objetivos da educação se 

realizam. 

Posteriormente, muitos outros autores o seguiram na definição da avaliação como a 

verificação de objetivos educacionais, entre outros, Noizet e Caverni (1985), Cardinet (1993), 

De Ketele (1993) e (Stufflebeam, 1994). 

Acrescentando à verificação de objetivos, Scriven (1967), enquanto primeiro autor a definir os 

conceitos de avaliação sumativa e formativa, entende que a essa apreciação dos objetivos se 

deve juntar uma descrição com um julgamento. 

Entendimento semelhante à definição anterior têm Guba e Lincoln (1981), a avaliação resulta 

de uma combinação entre uma descrição e um juízo de valor e onde, por isso mesmo, o 

avaliador adquire uma relação com o observado de não-neutralidade. 

Noutro registo, o Joint Commitee On Stanards For Educational Evaluation (1981) entende por 

avaliação a investigação sistemática do valor ou mérito de um objeto. 

Baseado na referência anterior, Nevo (1995) integra na sua definição as duas naturezas, a 

discritiva e a judicativa, definindo a avaliação do desempenho dos professores como um 

processo que visa descrever e julgar o mérito e o valor dos docentes, tendo como alvo o seu 

conhecimento, competência e conduta, sem esquecer os próprios resultados do seu ensino. 

Centrando-se numa referência eminentemente do foro normativo, Perrenoud (1982) 

considera a avaliação como indagadora da desigualdade. 

Por sua vez, Natriello (1987) caracterizou a avaliação através de um modelo constituído por 

oito fases, a definição dos objetivos, a definição das tarefas de aprendizagem, a definição dos 

critérios, a definição dos padrões de desempenho, a recolha dos dados, a apreciação da 
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informação, a comunicação aos intervenientes e a monitorização dos seus resultados. Para o 

autor, a avaliação assume quatro funções essenciais, a de certificação, a de seleção, a de 

orientação e a de motivação. 

À verificação de objetivos e ao juízo de valor, Miras e Solé (1992) acrescentaram a necessidade 

das operações anteriores conduzirem a uma tomada de decisão, tratando-se pois de uma ação 

de discriminação, de catalogação da informação e da tomada de decisões, baseada em 

critérios implícitos e explícitos, por diversas vezes não concetualizados nem consciencializados 

devidamente. 

Genericamente, avaliar significa estimar, apreciar, calcular o valor de qualquer coisa, sendo 

por essa razão uma atividade que faz parte do quotidiano do ser humano. O juízo de valor que 

fazemos de algo resulta sempre da comparação da informação observada no meio com a 

informação que se encontra armazenada nas nossas estruturas de memória, culminando numa 

tomada de decisão. Percebe-se com alguma facilidade que este processo avaliativo pode 

assumir formas bem diferentes, onde o vínculo pessoal e subjetivo não serve os interesses 

quando realizada em contexto educativo (Rosado & Colaço, 2002). 

Na mesma senda, Machado (2011), entende que a avaliação concretiza-se em ações que 

servem para fundamentar, conhecer, clarificar, negociar e legitimar a informação recolhida.  

Segundo Lesne (1984), a avaliação engloba não só o juízo de valor do confronto entre o 

referente e o referido, como também a própria consecução de cada uma destas dimensões. É 

por esta razão que Figari (1991) refere que a avaliação ultrapassa em muito a ação de controlo 

da medida. O primeiro entende um sistema aberto e evolutivo (De Ketele & Roegiers, 1991), 

com análise e reflexão a montante sobre as decisões tomadas sobre referente e referido, e o 

segundo um processo fechado (Freiche, 1977) que atua unicamente baseado no sistema de 

valores que instaurou o controlo. 

Já para Lesne (1984), avaliar é o juízo de valor realizado através do confronto entre a realidade 

de facto e o desejado, intervindo apenas na atribuição de uma ponderação face à distância 

observada entre as duas. 

Em qualquer sistema de avaliação, a recolha de informação exige sistematização, organização, 

validade, objetivos precisos, devendo fazer uso de técnicas e instrumentos em consonância 

desses mesmos objetivos (De Ketele & Roegiers, 1991). 

Na mesma linha, Clímaco (2005) concerne a finalidade da avaliação na identificação do valor 

do objeto por meio de um processo judicativo, com recurso à análise de informação objetiva, 

fiável e válida. 
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A avaliação visa a fundamentação e, por conseguinte, a legitimação das decisões relativas ao 

seu objeto. É por este facto que Figari (1991) a considera como uma prática de alto risco para 

os seus intervenientes, avaliadores e avaliados. 

Partindo do princípio aceite pela generalidade dos autores de que tudo pode ser objeto de 

avaliação, não é possível, nem desejável, que o processo se desenvolva com igual grau de rigor 

e de sistematicidade em todas as situações, dependendo em grande parte da natureza das 

decisões e do seu efeito na vida das pessoas (Alves, 2004). 

Segundo a perspetiva de Zabalza (1992), uma boa avaliação integra duas dimensões distintas 

que cumprem diferentes funções, a medição e a valoração. Entende por medição a 

constatação do estado atual do objeto avaliado, enquanto que por valoração a comparação 

entre os dados obtidos através do processo de medição e um determinado referencial. Com 

base neste entendimento, o autor sublinha duas premissas importantes: 

 Sem a valoração, a avaliação ficaria limitada a uma mera medição descontextualizada; 

 Sem a medição, a avaliação daria lugar a uma opinião subjetiva. 

Continuando, a avaliação não se afigura como uma tarefa simples e inócua. Pelo contrário, a 

avaliação enforma inúmeras tensões por experienciar episódios de significados diferentes. O 

rigor científico implica, quase sempre, uma rigidez e uma artificialidade próprias de estudos 

em laboratório. As tensões resultantes da procura do rigor e da exatidão levaram à insistência 

na objetividade, no controlo das situações, na automatização das correções, na redução da 

avaliação às condutas observáveis e quantificáveis e na importância da fiabilidade dos dados 

obtidos. Face ao exposto, Zabalza (1992) refere que o mais importante na avaliação passa por 

reduzir, ao mínimo aceitável, o risco de distorção subjetiva do valor real dos comportamentos 

e situações avaliadas. 

Avaliar no plano ético o desempenho dos professores, sejam quais forem as suas finalidades, 

significa procurar fazer-lhes justiça. Porém, quando configurada por objetivos extrínsecos à 

racionalidade educativa e cumprida a qualquer custo, a avaliação corre o risco de derivar em 

formas de pressão e de controlo excessivamente burocráticas que, interferindo nos espaços de 

liberdade organizacional e profissional, comprometem os processos de regulação e melhoria 

(Baptista, 2011). 

Conforme se pode observar na Figura 1, toda a investigação que se realize no âmbito da 

avaliação deve abranger, pois, a construção do referente e do referido, o juízo de valor que 

decorre da confrontação entre os dois, a inserção nos processos de decisão, a utilização da 

avaliação e o seu impacto no processo educativo (Estrela & Nóvoa, 1999). 
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Figura 1 - As componentes do processo de avaliação 

(De Ketele & Roegiers, 1991) 

 

Uma vez que os sujeitos alvos da investigação ou avaliação têm as suas próprias crenças, 

interpretações, representações, interesses, objetivos e valores, Estrela e Nóvoa (1999) referem 

que o investigador ou avaliador não poderá ser ingénuo ao ponto de pensar que, 

relativamente aos primeiros, a cooperação honesta e desinteressada se venha a verificar 

(reatividade dos sujeitos). 

As dificuldades que se verificam na implementação e desenvolvimento da avaliação do 

desempenho docente são diversas e de intensidades distintas. De acordo com Hadji (1995), 

estas derivam em maior escala da incerteza que caracteriza o próprio processo de ensino e 

aprendizagem e da ausência de consensos a esse respeito, do que de problemas técnicos, 

sempre menores e secundários. O mesmo autor refere também que, “O objeto da avaliação 

dos professores é difícil de estabelecer, porque difícil de definir” (p. 78), sendo por este facto 

uma tarefa sempre delicada e incapaz de subtrair-se ao arbitrário ou ao ridículo, a menos que 

se verifiquem as seguintes condições, a referência no contributo do professor nas 

aprendizagens dos seus alunos e a organização da avaliação com uma dominância formativa. 

Se à asserção de Hadji (1995) associarmos a de Anguera (1998), a saber, “Jamais se poderá 

medir o que não se pode definir” (p. 45), verificaremos que a constituição de um qualquer 

modelo de ADD se afigurará como uma tarefa de enorme complexidade. 
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Por esta mesma razão, Pasquier (2009) afirma que, sendo indispensável a avaliação do 

desempenho docente, a mesma corre o risco de falhar devido, fundamentalmente, à natureza 

controversa e polémica daquilo que se considera como o trabalho dos professores. 

Na mesma linha de pensamento, Hadji (2001) conclui “na ausência de uma tal vontade, a 

avaliação dos professores correrá o risco, muito forte, de continuar a ser, se não uma tarefa 

impossível, pelo menos uma tarefa insensata” (p. 36). 

Em consequência, a inexistência de um conteúdo normativo explícito transforma os modelos 

de avaliação em construções abstratas, através das quais se revela a forma de como o 

avaliador concetualiza e descreve o processo de avaliação (Madaus & Kellaghan, 2000). 

Já Bonniol e Vial (2001) entendem que um modelo de avaliação requer o uso de um conjunto 

de princípios, axiomas e postulados que só se tornam visíveis com a uniformização dos 

discursos e das práticas decorrentes. 

Por outro lado, Lafond (1999) refere que a implementação de um modelo de avaliação não 

pode, nem deve, reduzir-se a um simples controlo de legalidade (objetivo), devendo antes ser 

colegial, participativo e construtivo (subjetivo). 

Sobre a inevitabilidade subjetiva que enforma a avaliação no âmbito educativo, Álvarez 

Méndez (2002: 15) refere, “Paradoxalmente, a avaliação tem a ver com actividades de 

qualificar, medir, corrigir, classificar, certificar, examinar, testar mas não se confunde com 

elas… Com estas actividades artificiais não se aprende. Em relação a elas, a avaliação 

transcende-as. É onde elas não chegam que começa, exatamente, a avaliação educativa”. 

No mesmo rumo, Baptista (2011) considera que uma avaliação ética do desempenho dos 

professores verifica-se como uma avaliação teleologicamente1 fundamentada e 

deontologicamente2 consequente. Considera ainda que não se pode evitar, ignorar ou iludir as 

dificuldades de análise inerentes a uma realidade difícil de categorizar e qualificar. Um dos 

efeitos preversos da avaliação refere-se exatamente à tentação de considerar apenas 

desempenhos facilmente intelegíveis, condenando à ocultação o essencial da atividade 

profissional dos docentes, por outras palavras, nem todo o desempenho pode ser traduzido 

em perfis numéricos de desempenho (Gil, 2009). Para Nóvoa (1995), esta preversidade pode 

contrariar o efeito desejado e pretendido para a avaliação do desempenho docente, a 

promoção do mérito dos professores. 

Um desempenho do tipo interativo e cooperativo, como é o caso dos professores, resiste a ser 

transformado em “produto” enquanto realidade observável e mensurável, requerendo 

                                                
1
 Do grego telos – meta, fim. 

2
 Do grego deonta – dever. 
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modelos de avaliação educacional muito particulares, propositadamente concebidos para o 

estudo de realidades interpessoais complexas e dinâmicas (Baptista, 2011). 

Entende-se pois que a complexidade que enforma a construção de modelos de avaliação de 

qualidade reconhecida deriva, em grande escala, do grau de objetividade conferida às suas 

unidades de registo, de codificação ou de análise. A natureza destas unidades é determinada 

pela posição que ocupam segundo um eixo dicotómico (ver Figura 2), cujas extremidades 

variam entre o estudo molecular, perspetiva quantitativa onde se observa uma desvitalização 

do objetivo mas de grande objetividade e outro, molar, de ordem qualitativo, caracterizado 

pelo insuficiente grau de objetividade e pelo seu positivo carácter vertebrado (Anguera, 1990; 

Anguera, Blanco, Losada y Hernández Mendo, 2000). 

 

 

Figura 2 - Definição das unidades de conduta 
(adaptado de Sackett, Ruppenthal & Gluck, 1978; citado por Anguera, 1990) 

 

No mesmo sentido encontramos o entendimento de Rodrigues e Peralta (2008) que referem a 

opção entre duas visões, uma mais global (subjetiva) e outra mais atomística do 

comportamento (objetiva), alicerçada na possibilidade, ou não, de compreender a 

competência do professor como resultado de uma somatório de características analíticas, 

podendo ler-se, “a criação de um sistema de indicadores com elevada fiabilidade nesta 

perspetiva – a objetiva – é um processo muito difícil e moroso, exigindo índices de clareza, rigor 

e validade elevados” (p. 14). Relativamente aos momentos de formação, inicial e contínua, um 

mesmo instrumento de observação de aulas não pode ser aplicado, simultaneamente, a um 

professor em início de funções e a um professor com experiência. A acontecer seria reduzir a 

docência a um padrão técnico rígido e préfixado. 

A perceção, enquanto característica importante a ter em conta na avaliação, é-nos dado conta 

também por Mendes, Clemente, Rocha, e Damásio (2012), ao referirem que a eficácia do 

sistema avaliativo depende intrinsecamente da qualidade e afinamento percetivo da 

observação. 

No mesmo sentido, Estrela e Nóvoa (1999), logo na nota de apresentação da obra, cito, “a 

avaliação é, actualmente, uma área de enorme complexidade técnica e científica, o que 

dificulta a construção de modelos pertinentes de intervenção”, fim de citação (p. 9). 
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É com base nesta complexidade que o Conselho Científico para a Avaliação de Professores, nas 

suas Recomendações N.º 2/2008, alerta para a complexa e morosa tarefa que é a produção de 

instrumentos de aferição fiáveis e de reconhecida credibilidade científica, sugerindo a sua 

elaboração por instâncias competentes e alheias ao processo de avaliação docente. A dupla 

intencionalidade, por um lado, o desenvolvimento profissional e a melhoria da qualidade das 

aprendizagens e, por outro, a gestão do pessoal docente e da sua carreira, exige igualmente 

que o processo se enforme da necessária robustez técnica e científica e que, em última análise, 

garanta a justiça no seio dos profissionais. 

Sobre esta dupla intencionalidade, Vieira e Moreira (2011) denunciam igualmente o conflito 

entre os propósitos formativos e sumativos, respetivamente, entre os objetivos de 

desenvolvimento profissional e os de seleção e progressão na carreira. Referem também que 

as reformas educacionais partem quase sempre do pressuposto que são os professores a razão 

e o problema das escolas medíocres, logo necessitam de ser cuidadosamente controlados e 

monitorizados. 

Num relatório solicitado pelo Ministério da Educação à Universidade de Lisboa, as suas 

autoras, Rodrigues e Peralta (2008), sobre a implementação do novo modelo de avaliação dos 

docentes, referem que o campo de ação é novo e demasiado complexo, não podendo ser alvo 

de decisões extremas, ineficazes e sempre primárias, elencando as seguintes razões: 

conhecimento escasso sobre o assunto; objetivo muito substantivo e de difícil obtenção; 

enorme complexidade que reveste o processo ensino-aprendizagem; a avaliação dos 

professores não pode ser desenvolvida desprezando as questões éticas. 

Apelando à implementação de modelos de avaliação alicerçados na formulação de objetivos, 

Iwanicki (1990) enfatiza enquanto propósitos últimos o desenvolvimento profissional, a 

prestação de contas e a melhoria da qualidade das escolas. 

Tal como Iwanicki (1990), Middlewood e Cadno (2001) salientam ser prática em alguns países a 

avaliação do desempenho variar entre as duas funções elencadas, o desenvolvimento 

profisssional e a prestação de contas, em três distintos níveis, sistema educativo, organização 

da escola e invidivual. 

A avaliação do desempenho docente somente fará sentido no caso de esta ser efetuada a par 

de uma outra direcionada a todos os intervenientes envolvidos no processo de ensino e de 

aprendizagem (Figari, 1996). 

Por outras palavras, se se pretende uma avaliação dos professores direcionada para a melhoria 

da qualidade da educação, então afigura-se como absolutamente necessário o estabelecimeno 

de uma ligação lógica entre o desenvolvimento profissional e a prestação de contas (Stronge, 

2010). 
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Decorrente da aplicação da Avaliação Integrada, a Inspeção Geral da Educação assume que a 

avaliação do desempenho docente deve ser também ela um processo formativo, social e 

político, e que, por essa mesma razão, a prestação de contas se encontra inerente (Clímaco, 

2002). 

Os objetivos da avaliação podem ser agrupados em duas categorias, uma avaliação de fracas 

consequências, de natureza formativa, e uma avaliação de altas consequências, de natureza 

sumativa. Em relação à primeira, a avaliação serve essencialmente o desenvolvimento 

profissional, tendo como vantagem a colaboração entre os intervenientes por não sentirem 

qualquer tipo de ameaça para a sua carreira e, como desvantagens, a questão acerca como 

lidar com os avaliados que demonstrem prestações muito abaixo ou muito acima do esperado 

(Cassettari, 2014). Relativamente à segunda, a avaliação serve propósitos que se prendem com 

a seleção, a contratação, a certificação, a concessão de licenças, a destinção, a premiação, a 

penalização, a decisão sobre a formação contínua e a classificação dos professores para fins de 

accountability (Bauer, 2013). Verifica-se como desvantagens da avaliação sumativa o risco de 

se punir ou premiar os professores por resultados que não dependem dele ou, não menos 

importante, de os levarem a adotar comportamentos que não correspondem aos que lhes 

assistem em contexto natural, enquanto conduta espontânea (Cassettari, 2014). 

Sobre esta última desvantagem alocada à avaliação sumativa, Campbell (1979) atesta que 

quanto maior for a natureza quantitativa de um qualquer indicador social, com repercussões 

na tomada de decisão de um determinado ator na sociedade, mais sujeito estará a pressões da 

corrupção e, consequentemente, mais propenso a distorcer e corromper os processos sociais 

que pretende monitorar. 

Assiste-se hoje a uma discussão acerca da incompatibilidade de combinar, no mesmo processo 

avaliativo, objetivos formativos e sumativos (Cassettari, 2014). Alguns autores como Danielson 

e McGreal (2000) ou Stronge e Tucker (2003), não só acreditam que tal combinação é possível 

como também desejável, entendendo como benefício para o processo a complementaridade 

entre os dois objetivos. Outros há que referem a resistência dos professores em exporem as 

suas lacunas, num exercício de índole formativa, com o medo das punições e de virem a ser 

prejudicados na sua carreira, enquanto valor sumativo (Duke & Stiggins, 1990) (Day, 1999) 

(Chow, Wong, Yeung, & Mo, 2002) (Avalos & Assael, 2006) (Stronge, 2006) (Nolan & Hoover, 

2005). Sobre esta temática, Popham (1988, p. 269) refere “essas duas funções da avaliação 

são esplêndidas se separadas, mas contraprodutivas quando combinadas”. 

Segundo Cassettari (2014), a avaliação pode adquirir objetivos mais formativos, mais 

sumativos ou ainda uma combinação dos dois e, mais importante a salientar, que cada uma 

destas opções têm potencialidades e limitações que lhes são intrínsecas. 
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Sobre esta incompatibilidade, Rodrigues e Peralta (2008) sublinham o consenso sobre a 

necessidade de se avaliar o desempenho docente e que o mesmo desaparece quando nos 

colocamos na perspetiva de constituir e implementar um modelo de ADD com o duplo 

propósito, o formativo e o sumativo. Os requisitos de índole técnica, científica, pedagógica e 

mesmo política surgem-nos, quer no discurso, quer nas práticas, como detentores de alguma 

congruência. O facto é que a ambiguidade, a polissemia e a imprecisão dominam no campo 

dos conceitos usados. Neste alinhamento de ideias, a avaliação do desempenho de um 

professor em formação, inicial ou contínua, não se pode confundir com a avaliação de um 

professor no quadro de um sistema de carreiras. 

Complexidade é também a palavra usada por Santos et al. (2009) quando se refere à tarefa de 

avaliar professores, requerendo um perfil específico do avaliador, entre outros, detentor de 

conhecimentos especializados, com enorme sensibilidade, com capacidade analítica e de 

comunicação empática, com experiência de ensino, com elevada responsabilidade social, que 

domine as técnicas de registo e de observação de aulas, com conhecimentos ao nível das 

metodologias de treino de competências, dos procedimentos de planeamento curricular e das 

estratégias de promoção da reflexão crítica sobre o trabalho efetuado. 

Por certo que a avaliação dos professores não é uma tarefa fácil. São quatro as razões que 

suportam tal afirmação, a incerteza que caracteriza o processo educativo, as condições de 

trabalho, o contexto sócio-cultural e a multidimensionalidade que encerra a profissão. 

Atualmente, não se dispõe de um consenso nem de uma base teórica suficiente que permita 

estabelecer um modelo universal, fiável e válido para a avaliação dos docentes (Posada, 2009). 

O fenómeno que decorre da avaliação caracteriza-se como um processo de enorme 

complexidade, onde a sua compreensão passa obrigatoriamente pelo entendimento das suas 

teorias, dos procedimentos e instrumentos que utiliza, da complexidade do contexto onde 

decorre e das pessoas que o operacionalizam. Impregnada de valores sociais e morais que a 

levam a considerar como uma técnica tendenciosa e não neutra (Baptista, 2011), a avaliação 

do desempenho docente não recolhe ainda uma unanimidade em torno do seu conceito. Este 

postulado é defendido por Guba e Lincoln (1990), que referem não haver consenso quanto às 

características e objetivos da avaliação. 

Pérez Gomez (1985; citado por Blanco, Pacheco, & Silva, 1988) refere mesmo que a 

problemática da avaliação do desempenho docente resulta da relatividade que caracteriza a 

objetividade na ciência e na avaliação, da impossibilidade de neutralidade do avaliador, da 

esfera de valores que rege o contexto onde decorre a avaliação, do objeto da avaliação não se 

restringir às condutas manifestadas nem aos resultados a curto prazo e da dificuldade em 
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avaliar capacidades complexas como as verificadas no pensamento, na análise, na 

interpretação, na compreensão, entre outras. 

Num processo em muito problemático como é o da avaliação do professor, existem também 

alguns consensos que se verificam entre os seus mais diretos intervenientes, a saber, a 

necessidade de avaliação com efeitos na progressão da carreira do docente, a diversificação 

dos agentes avaliadores, o objeto de avaliação, com a conflitualidade que se assiste entre duas 

abordagens distintas, a avaliação do desempenho e a avaliação da competência/mérito, e a 

avaliação centrada no professor e na escola (Blanco, Pacheco, & Silva, 1988). 

Enquanto que a avaliação do desempenho assenta na ação extrínseca do professor, recaindo a 

recolha de dados e a emissão do juízo de valor na administração, preocupada unicamente com 

o cumprimento dos mínimos burocráticos, a avaliação da competência/mérito baseia-se numa 

ação intrínseca e procura basicamente a valorização do máximo profissional (Blanco, Pacheco, 

& Silva, 1988). 

Entendendo a imprevisibilidade como característica própria da situação educativa, uma 

aproximação de formação ou supervisão/avaliação de índole técnica ou instrumental que se 

baseiam em supostas certezas, estabilidade e homogeneidade das situações, não responde às 

suas pretensões. Não havendo a necessidade de instalar a dúvida e o questionamento, a 

adoção de uma metodologia prescritiva nos atos de formar ou supervisionar/avaliar tinha o 

seu lugar, bastando para isso dotar os profissionais de conteúdos, técnicas e habilidades 

específicos da sua área (Sá-Chaves, 2007). 

O modelo de avaliação docente que se fundamenta apenas nos resultados académicos dos 

alunos verifica-se como a estratégia mais nefasta em todos os seus domínios, pedagógico, 

social e ético (Afonso, 1996; citado por Blanco, Pacheco, & Silva, 1988). 

Para além da complexidade enunciada relativamente ao processo de constituição dos referidos 

instrumentos de registo, o treino dos observadores é visto como uma das variáveis mais 

importantes a ter em conta se pretendemos rigor e credibilidade em todo o processo. Como 

refere Estrela (1994), a assunção prática desta técnica de observação requer observadores 

devidamente treinados. Num inventário de estudos efetuados sobre o treino do uso dos 

sistemas de observação, Peck e Tucker (1973; citado por Estrela, 1994) salientam a 

superioridade dos estudantes treinados face ao seu grupo de controlo, em várias dimensões 

analisadas. 

Segundo Nisbet (1986; Citado por Day, 1999), o esquema a encontrar para a avaliação dos 

professores deve obedecer aos seguintes critérios para que não se torne num mero exercício 

escrito: 
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 Ligado a programas de desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional. Sem prejuízo 

do processo de ensino-aprendizagem, bem como da moral e da confiança dos 

professores; 

 Justiça do processo. Verificando que o conceito de qualidade representa opiniões 

diferenciadas entre os vários intervenientes, o avaliador pode por este motivo tornar-

se mais importante do que o próprio processo. O debate prévio sobre os aspetos que 

serão alvo de análise deve ser considerado por parte do avaliador e avaliado; 

 Globalidade, ou seja, deve englobar todas as funções desempenhadas pelos 

professores; 

 Assegurar a validade do sistema de avaliação através de uma robusta base racional; 

 Compreender o sistema como um processo aberto e objetivo, onde toda a informação 

e respetivos procedimentos sejam objeto de explicação e de compreensão; 

 A implementação da avaliação deve ser eficaz na produção da mudança, ainda que 

nem sempre seja este o melhor modo para o conseguir; 

 O esquema de avaliação deve ser cómodo, simples e útil que o torne exequível. 

Para Harris (1986) e Paquay (2004), são princípios a ter em conta para uma avaliação docente 

que se pretende, simultaneamente, mobilizadora e de natureza fundamentalmente formativa: 

 Explicitar claramente os referentes e procedimentos da avaliação, que siga, como 

princípios gerais, a participação e a colaboração, a transparência, o rigor, a justiça e a 

positividade; 

 Garantir uma função essencialmente formativa, conducente à melhoria dos processos 

de ensino-aprendizagem e das escolas; 

 Inscrever o processo de avaliação num processo alargado de avaliação da escola; 

 Assegurar um quadro de segurança para o avaliado, assegurando a confidencialidade 

da informação, a colegialidade, a confiança no avaliador e a reciprocidade do 

processo; 

 Recolher dados de modo sistemático e seletivo, usando instrumentos válidos, fiáveis e 

contextualizados; 

 Maximizar a colaboração entre os interessados nos resultados da avaliação; 

 Garantir a formação especializada dos avaliadores. 

Na assunção dos riscos que devem ser tidos em consideração na implementação da avaliação 

do desempenho docente, Vieira e Moreira (2011) referem os seguintes: 

 Para ter qualidade, apresenta custos elevados; 
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 Determina o modo de atuação dos docentes, correndo o risco do professor 

desenvolver a sua ação de modo a cumprir os objetivos da avaliação; 

 Se não for consensualizada, conduz a problemas na sua aplicação; 

 Se não for transparentes e tecnicamente impecável, gera problemas de credibilidade; 

 É preciso contar com um número importante de avaliadores bem preparados. 

Segundo Hadji (1995), uma avaliação para ser correta e rigorosa deve contemplar quatro 

componentes fundamentais: 

 Um ato de julgamento; 

 Um ato com implicações na modelização do professor segundo um referente; 

 Um ato que se situa num contexto de tomada de decisão; 

 Um ato de comunicação social. 

Conforme refere Caetano (2008), se o objetivo da avaliação dos professores é a promoção da 

excelência então torna-se necessário não incorrer nos seguintes erros-tipo: 

 Erro de halo (considerar cada atributo independentemente dos outros); 

 Tendência central (predominância dos pontos médios da escala); 

 Efeito de semelhança (aproximação ao atributo do avaliador); 

 Fuga ao conflito (sobrevalorização do desempenho para evitar o conflito); 

 Erro de severidade (menorização generalizada do desempenho); 

 Proximidade temporal (sobrevalorização da última prestação); 

 Erro da causalidade (ignora a influência do contexto). 

A seleção de um avaliador não pode depender de critérios do foro político e ou administrativo. 

Antes, a formação de um avaliador verifica-se como um processo demorado que requer muito 

treino e muito conhecimento especializado. A avaliação do desempenho docente deve 

compreender uma atividade continuada porque, mais do que o simples diagnóstico da sua 

atual situação, importa saber das atividades de reformulação que venham a ser consideradas 

(Santos, et al., 2009). 

Os numerosos estudos de investigação científica que um pouco por todo o lado vão surgindo 

têm dado, tal como a docimologia deu no passado, enfoque aos processos e instrumentos de 

avaliação aplicados aos professores, parecendo verificar-se também na avaliação destes o 

escasso tratamento dado à dimensão pedagógica (Estrela & Nóvoa, 1999). 

Se se pretender que a avaliação seja considerada como uma forma de responsabilização, ou 

seja, de prestação de contas, então: “Qualquer processo genuíno de responsabilização 

pressupõe que os sujeitos são capazes de agir de forma responsável e autónoma. A imposição 

de restrições e controlos diversos, através de uma supervisão externa, não é coerente com um 
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processo genuíno de responsabilização… A associação entre supervisão externa e 

responsabilização é uma tentativa para legitimar o controlo social sobre a profissão docente e 

para influenciar através de processos de poder coercivos, e não de processos racionais” (Elliot, 

1978; citado por Day, 1999, p. 99). 

A opção pelo modelo de processo em detrimento do modelo de produto parece ser estratégia 

válida e central a adotar na avaliação dos professores, respetivamente, promover o processo 

que procura estimular uma aprendizagem eficaz do professor e rejeitar o modelo que procura 

gerar avaliações autoritárias (exatas) do desempenho do professor. Um processo de avaliação 

que vise a autonomia dos professores deve ser elaborado numa perspetiva organizacional, 

evolutivo e dinâmico, prontamente aceite pelo corpo docente, simples do ponto de vista da 

documentação a produzir e assistidos por uma formação adequada (Day, 1999). 

Os sistemas de avaliação de professores devem integrar e explorar a capacidade autocrítica 

dos professores (Fenstermacher, 1983), aquilo que Schön (1983) designa de “reflexão na 

ação”. Porém, este poder de autocrítica é influenciado por fatores psicológicos, sociais e 

práticos e baseia-se em expectativas, atitudes e valores implícitos. De qualquer forma, a 

“reflexão na ação”, para além de necessária na sobrevivência da sala de aula, particularmente 

em estágios de iniciação, funciona como estratégia cabal para modificar a prática docente. 

Ao abordar a questão da reflexão crítica dos professores, Eraut et al. (1987; citado por Day, 

1999), sublinha que algumas normas e práticas profissionais se encontram tão incorporadas e 

dadas como certas que raramente são colocadas em causa. A razão parece encontrar-se na 

recusa do desequilíbrio que venha pôr em causa toda uma prática que se pretende estável. 

Quando se inicia a profissão docente rapidamente se incorporam práticas que permitem lidar 

com as complexidades do ensino. Estas práticas, classificadas por Yinger (1979) como rotinas, 

tendem a reproduzir-se quando se revelam eficazes, levando progressivamente o seu 

protagonista a uma situação de “prisioneiro dos seus próprios programas” (Argyris & Schön, 

1976). 

Elliott (1984; citado por Day, 1999) aponta como causa do isolamento tradicional da prática 

dos professores a escassez, ou mesmo ausência, de conhecimento profissional produzido pelos 

próprios. De outra forma, o relatório ILEA (1984) revela o argumento da autonomia 

profissional, mesmo que bem-intencionado, como uma das causas de tornarem alguns 

professores prisioneiros nas suas salas de aula. É por estas razões que a avaliação dos 

professores devem, antes de tudo, contribuir para minorar o isolamento e para libertar mais 

tempo que possibilite a reflexão na ação. 

Day (1999) refere que qualquer que seja o sistema de avaliação docente a implementar, o 

mesmo deve centrar-se nos direitos de todos os seus intervenientes, professores, escola, 
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diretores, crianças, pais e autoridades educativas locais. Verifica-se contudo que a grande 

maioria de literatura e legislação produzida no âmbito da avaliação do professores, centra-se 

mais nos direitos dos últimos cinco grupos do que nos direitos do professor. Convém portanto 

não esquecer que são direitos dos professores: a consulta nas fases de elaboração, supervisão 

e análise da avaliação; a total participação na recolha de dados; a um tempo para a avaliação 

dos colegas e com os colegas; a formação no âmbito da avaliação pretendida; a uma 

apreciação equitativa das suas opiniões entre os demais intervenientes no processo, Schön 

(1983) lembra mesmo que os avaliados têm o direito de omitir opiniões sobre os respetivos 

avaliadores, independentemente da posição ou função que estes ocupam na estrutura escolar; 

o controlo do processo de avaliação; o tempo e o apoio necessário para a formação e 

implementação da autoavaliação e da avaliação efetuada pelos colegas; e, o acesso a amigos 

críticos da sua escolha. 

Dependente do paradigma de investigação selecionado para desenvolver os projetos 

curriculares, a avaliação toma diferentes percursos e metas. Segundo o paradigma de 

abordagem “tecnológica”, surgido na década de 60 e inspirado na filosofia positivista, os 

objetivos fundamentais da avaliação assentavam na comparação entre a eficácia de um novo 

programa com o anterior, prevalecendo neste processo a natureza sumativa da avaliação e 

não levando em conta os interesses associados, os de índole socioeconómico, político e 

cultural dos seus intervenientes. Nos princípios da década de 70, as limitações apontadas ao 

anterior contribuíram para o surgimento do paradigma de abordagem “antropológica” ou 

“ecológica” que, assente por sua vez em princípios marcadamente de carácter anti positivista, 

entende a educação como objeto de conceções diferenciadas consoante os diversos 

intervenientes implicados (Blanco, Pacheco, & Silva, 1988). 

Segundo Schön (1983; citado por Sá-Chaves, 2007), o processo educativo compreende um 

sistema complexo, dinâmico, incerto, instável, imprevisível, ambíguo, onde cada caso é um 

caso, exigindo por conseguinte diferentes soluções consoante as circunstâncias. Estas 

características deverão pois ser consideradas como uma referência importante, quer nos 

planos de formação e avaliação profissional, onde formar e avaliar para o desconhecido se 

torna inevitável, quer no desenho dos perfis de desempenho. Os modelos de formação e de 

avaliação devem portanto equacionar em seu plano, mais a força criativa das dúvidas e o 

efeito multiplicador da diferença, do que a segurança das certezas e dos mitos que teimam em 

prevalecer. Devem ainda obedecer a uma transmissão crítica da informação porque só assim 

se poderá perspetivar no formando ou avaliado uma apropriação refletida, consciente e crítica 

dos conteúdos alvo. 
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A avaliação do desempenho docente pode e deve servir, fundamentalmente, finalidades no 

âmbito da mobilização e da motivação dos professores de modo a adquirirem competências e 

conhecimentos que, por sua vez, permitam melhorar a sua intervenção pedagógica junto dos 

seus alunos (Moreira, 2009). 

Referindo-se ao novo modelo de avaliação do desempenho docente, Ferreira e Azevedo (2010) 

salientam que o mesmo não prevê processos supervisivos, entrando assim em contradição 

com um dos seus propósitos, a saber, o desenvolvimento profissional. 

De facto, as duas componentes da avaliação, a formativa, orientada para o desenvolvimento 

profissional, e a sumativa, com vista à formulação de juízos de valor sobre a competência do 

professor, complementam-se e deveriam ser consideradas como duas facetas fundamentais 

de um modelo mais eficaz e mais justo (Nolan & Hoover, 2005) (Paquay, 2004) (Bretel, 2002) 

(Figari, 2007) (Vieira & Moreira, 2011) (Baptista, 2011). 

No início da sua obra, Vieira e Moreira (2011) sublinham que a resistência dos professores à 

implementação do novo modelo de avaliação é, em muitos casos, necessária e justificável. 

Entre outras razões, encontramos a crescente burocratização do trabalho docente e prestação 

de contas, numa tentativa de desprofissionalização do trabalho dos professores que, 

consequentemente, os despe da sua autonomia e responsabilidade profissional. A 

domesticação dos professores acontece por lhes ser negada a possibilidade de contestação, 

num exercício que Gil (2009, p. 56) denomina de “interiorização da obediência”. 

Entendemos como importante cruzar este raciocínio com o de Henry (1973; citado por Glanz, 

2005), ao argumentar que quando se sentem vulneráveis, os professores tornam-se estúpidos, 

facto que os leva a praticar uma educação para a estupidez. 

Contrapondo ao referido anteriormente, Torres Santomé (2006) refere que, não sendo as 

decisões sobre a educação questões meramente de índole técnica e neutra, o professor deve 

interrogar-se sobre o que faz, ainda que isso implique, em maior ou menor escala, colocar em 

questão as suas crenças e práticas. 

Tal entendimento é facilmente verificado no próprio conceito de supervisão, um processo de 

questionamento contínuo, analítico, interpretativo e reflexivo, tendo como objetivo 

fundamental o desenvolvimento profissional do docente (Alarcão & Roldão, 2010). 

O facto da avaliação do desempenho docente obedecer a uma lógica de prestação de contas, 

com efeitos na carreira, faz com que reduza fortemente o potencial formativo da supervisão 

(Vieira et al., 2010). Entendendo esta supervisão pedagógica como a teoria e prática de 

regulação de processos de ensino e de aprendizagem em contexto educativo formal, bem 

como o seu reconhecimento e aceitação da sua complexidade, subjetividade e incerteza que 

impede a formulação de soluções técnicas e universais para os problemas que nela se colocam 
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(Schön, 1987), leva a que Vieira et al. (2010) afirmem que a necessidade da supervisão não 

decorre da avaliação do desempenho docente, antes constituí um imperativo da ação 

profissional consciente e deliberada, a utilizar como estratégia de autoavaliação e de 

desenvolvimento profissional do professor. 

Como se pode constatar, ao contrário do que acontece noutras áreas do conhecimento, a 

realidade pedagógica resiste a ser categorizada segundo critérios de objetividade de natureza 

quantitativa, considerados necessários para satisfazer critérios de universalidade e 

comparabilidade. Em boa verdade, para que se possa fazer justiça ao processo de avaliação do 

desempenho docente, é mesmo preciso ir à procura do invisível e do incomensurável 

(Baptista, 2011). Sabendo de antemão que muitas questões que se relacionam com a avaliação 

do desempenho docente jamais poderão ser respondidas, a forma de contorná-las, segundo a 

autora, exige maturidade ética e vocação reflexiva da profissão. Em sentido mais amplo, a 

autora refere que os procedimentos a ter em conta no processo de consecução do modelo de 

avaliação de desempenho docente são aqueles que decorrem da necessidade de triangulação 

reflexiva e prudente entre as dimensões teleológica, deontológica e pragmática. 

Segundo (Stufflebeam, 1994), existem quatro princípios que devem reger uma avaliação sólida 

e eficaz, a utilidade, a adequação, a validade e a precisão. 

Existem muitas formas de avaliar os professores. A dificuldade que se verifica no seu uso 

reside na possibilidade de olharmos as diferentes formas de avaliação como excecionalmente 

complexas, inviáveis, incontroláveis ou as três juntas. Todavia, a impossibilidade de mensurar 

tudo o que se relaciona com o ensino coloca ênfase numa aproximação conscientemente 

subjetiva. A obra apresenta como formas efetivas para avaliar professores, a autoavaliação, o 

uso do portfólio e a entrevista sobre a sua prestação docente (Tellez, 1996). 

Para Iwanicki e Rindone (1995), um processo de avaliação é colocado em prática segundo os 

seus propósitos. No caso dos professores, é o objeto de avaliação, a sua eficácia e a sua 

produtividade, que determina o método, os instrumentos, os intervenientes e a forma de 

tratamento de dados a usar. 

Considerando o professor como um profissional competente, responsável e determinado no 

seu desenvolvimento, Perrenoud (1998) é do entender que a avaliação somente deveria ser 

equacionada em situação de erro profissional. Com o mesmo entendimento acerca da 

competência dos professores, Danielson (2001) considera que a avaliação do desempenho 

docente deveria servir unicamente para melhorar a sua prática. 
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2.2 Competência científica e pedagógica no ensino 

 

Seja ele qual for, o modelo de avaliação de desempenho docente enforma sempre uma visão 

daquilo que se entende por ensino e por professor (Darling-Hammond, Wise, & Pease, 1986; 

Nóvoa, 1992; Sachs, 2003; Flores, 2005; Day, Flores, & Viana, 2007). 

Na mesma senda, Cassettari (2014) é do entender que os critérios que podem ser ponderados 

na avaliação do desempenho docente encontra uma associação direta e muito forte com os 

critérios sobre a qualidade dos professores. “Qualquer método avaliativo é acompanhado de 

uma concepção de que é a docência, e mais especificamente, uma concepção do que é uma 

docência boa e eficaz” (Darling-Hammond, 1990, p. 45). 

O problema, segundo Cassettari (2014), reside no facto de se verificar como uma tarefa muito 

difícil a constituição do significado da qualidade dos professores. 

No desenvolvimento da revisão da literatura facilmente verificamos que o problema maior não 

se encontrava nas questões técnicas da avaliação do desempenho docente, mas sim em 

questões que se jogam antes e depois dessa mesma avaliação, concretamente, as que se 

prendem com a definição do perfil de desempenho e as decisões esperadas como resultantes 

da própria avaliação. 

A propósito do desempenho dos professores, Baptista (2011) refere que uma abordagem séria 

sobre a profissionalidade e o profissionalismo pressupõe o reconhecimento prévio do estatuto 

profissional da função docente. Historicamente, a docência foi durante muito tempo 

considerada mais como uma missão do que uma profissão, daí a inexistência de uma ética 

profissional sistematizada e explícita que enforme os padrões de desempenho 

deontologicamente definidos. Conscientes da heterogeneidade que marca a profissionalidade 

docente, os professores partilham um saber profissional comum, a pedagogia3. Funcionando 

como agentes privilegiados da condição humana, ensinando e dando o exemplo da verdade, 

da dignidade e do bem, a profissionalidade dos professores é impossível reduzir-se a um 

desempenho meramente técnico. Assim, se admitirmos que a postura humana do professor 

tem influências pedagógicas, significa admitir que as dimensões de ética e moral deverão 

constituir-se como parte integrante do conhecimento profissional dos professores. A natureza 

intrinsecamente reflexiva da profissionalidade docente (ver Figura 3) inviabiliza a entrega das 

decisões no plano da ética profissional a entidades ou a organismos supra-individuais. Importa 

também realçar que afirmar o caráter profissional da avaliação do desempenho docente não 

significa que essa qualidade depende apenas das competências profissionais dos professores. 

 
                                                
3
 Considerada por (Serres, 1993) como a arte da relação ou a “sabedoria da passagem”. 
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Figura 3 - Profissionalidade docente 

(Flores, 2010) 

 

Se pretendermos indagar sobre o modelo de avaliação de desempenho docente a seguir 

devemos primeiro conceptualizar a própria função docente (Blanco, Pacheco, & Silva, 1988). 

A realçar esta ideia, Figari (1991), defende que a principal operação a ter em conta na 

avaliação deve ser a consecução do referente. Por sua vez, este processo de referencialização 

deverá ser realizado à luz das necessidades educativas. Neste alinhamento ideológico, deve o 

mercado funcionar como a base de orientação e desenvolvimento de qualquer produto e 

programa educativo. 

Também Vieira e Moreira (2011) afirmam que uma avaliação que se pretende rigorosa e de 

qualidade, necessita primeiramente de explicitar o modelo ideal de pedagogia que defende, 

significando para isso que avaliador e avaliados partilhem dos mesmos quadros de referência 

ontológica e epistémica. 

No sentido de concretizar a avaliação educacional nos Estados Unidos da América, os 

respetivos referenciais da profissão docente tiveram de ser constituídos e explicitados. Para 

Stufflebeam (1994), os problemas verificados residiram na sua qualidade, considerando-os 

pouco consistentes e de difícil aplicação. 

Referindo que as questões que se colocam na criação e implementação do modelo de ADD não 

são do foro técnico, Rodrigues e Peralta (2008) salientam a ponderação que deve nortear as 

questões a montante e a jusante da avaliação, respetivamente, a definição do perfil de 

desempenho e as consequências resultantes dessa avaliação. Relativamente à primeira, 

verifica-se hoje a ausência de uma matriz de referência sobre o que é a escola, o que se espera 

do professor e do processo ensino-aprendizagem, como é que o professor aprende e como é 

que o conhecimento por ele adquirido é usado na sua prática profissional. São inúmeros os 
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aurores que confirmam esta ausência, desde logo pela coexistência de diferentes modelos que 

se reportam às funções da escola, ao trabalho e à formação dos professores, bem como às 

conceções sobre o ensino e a aprendizagem. 

O nível de clareza e precisão atingido no processo de inventariação dos deveres profissionais é 

diretamente proporcional ao grau de eficácia que se poderá obter nos processos de reflexão-

ação, particularmente nas situações que se prendem com o processo de avaliação do 

desempenho, onde a responsabilidade de produção de juízos morais assume principal 

relevância (Baptista, 2011). O cumprimento das regras deontológicas4, designadamente os 

deveres de profissionalidade, não é passível de jurisdição pública. Neste contexto, a interdição 

moral assume uma função fundamentalmente formativa, decorrente de um sentido de 

responsabilidade tanto retrospetiva como prospetiva. 

Graça (1997), refere que as características do professor não são o único fator a determinar o 

sucesso escolar dos alunos, pois como é sabido, o efeito da escola sobre o aluno depende de 

um conjunto considerável de variáveis. Entre outras, a maioria dos investigadores confere 

serem os alunos determinantes no seu próprio processo de aprendizagem. 

Sobre este assunto, atente-se ao referido nas Recomendações N.º 2/CCAP/2008, cito, “No 

contexto de complexidade do processo de aprendizagem, não é possível determinar e aferir 

com rigor até que ponto a acção de um determinado docente foi exclusivamente responsável 

pelos resultados obtidos, conforme a literatura científica consensualmente refere” (p. 11). 

Para além da qualidade do professor, Danielson e McGreal (2000) e Goe (2007) referem a 

existência de outros fatores que intervêm nos resultados escolares dos alunos, sendo difícil, ou 

mesmo impossível, isolar a contribuição de cada professor nesses mesmos resultados. “As 

vantagens que alguns estudantes desfrutam em seus ambientes familiares afetam não apenas 

os seus níveis absolutos de desempenho, mas também a taxa de sua aprendizagem” (Danielson 

& McGreal, 2000, p. 43). “Muitas variáveis entram na composição de uma escola ou sala de 

aula e é difícil imaginar que os professores são os únicos responsáveis pelos resultados nos 

testes dos alunos” (Goe, 2007, p. 15). Além dos fatores mencionados que influenciam os 

resultados escolares, há a acrescentar o facto que a aprendizagem não acontece de uma forma 

crescente e contínua (Strong, 2011, p. 50), “… são as pesquisas que mostram que a 

aprendizagem dos alunos nem sempre acontece em linha reta … de facto pioram antes de 

melhorarem, mostrando uma clara curva de aprendizagem no formato de U”. 

De acordo com a generalidade dos autores e investigadores, nacionais e internacionais, que se 

ocupam com o estudo do ato pedagógico, a redução do insucesso e abandono escolar apenas 

                                                
4
 Elemento estruturante do conhecimento prático dos professores (Baptista, 2011). 



Página | 62  
 

poderá ser perspetivada a partir de uma intervenção que abranja todos os sistemas em que o 

aluno está inserido, o seu sistema familiar, a escola e as políticas educativas ao nível nacional 

(Benavente, 1986). 

Na mesma linha de raciocínio, o sucesso educativo dos alunos não depende somente das suas 

capacidades individuais ou das características do meio socioeconómico em que se encontram 

inseridos. Segundo Baptista (2011), a qualidade da intervenção pedagógica, a par de outros 

fatores, é determinante para uma aprendizagem eficaz. Numa intervenção que pretenda 

avaliar o êxito pedagógico, a sua primeira fase deveria passar pela definição sobre o que é ser 

um bom professor. Esta é sem dúvida alguma uma tarefa delicada, difícil, diria mesmo 

impossível (Piéron, 1988). 

A conferir esta mesma perspetiva, Elbaz-Luwisch (2007) afirma que tanto o trabalho do 

professor como os processos educativos se verificam como dinâmicos, não-lineares, 

imprevisíveis, multisensoriais e multi-vocais e inclusivé misteriosos. 

A realidade do ensino é extremamente complexa (Petrica, 1989). Para além desta 

complexidade, o estudo levado a cabo pelo autor demonstrou uma instabilidade significativa 

dos comportamentos adotados pelos professores na lecionação da disciplina de Educação 

Física. Tal como se poderá facilmente entender, este facto assentuará ainda mais as 

dificuldades ao, já muito complexo, processo de avaliação do desempenho docente. 

Segundo Schön (1987, 1992), o conhecimento profissional do professor adquire uma natureza 

tácita e intuitiva por se encontrar implícito na ação, sendo impossível de compreender quando 

separado dessa mesma ação. 

No mesmo sentido, Zabalza (1992) refere que cada professor faz a sua própria interpretação 

dos programas escolares a partir das suas próprias teorias de ação sobre a forma de os 

concretizar. Podendo estar mais ou menos conscientes e elaboradas mentalmente, estas 

interpretações individuais existem e são elas que sustentam a ação de cada professor na sua 

sala de aula. 

Através da investigação é possível hoje afirmar que não existe um modelo de bom professor, 

mas um conjunto infinito de modelos possíveis. O sucesso pedagógico parece, segundo Estrela 

(1994), depender mais do estilo pessoal do professor perante a dinâmica e instabilidade 

próprias dos contextos educativos. Mesmo os conhecidos como “bons modelos” não se 

encontram isentos de constrangimentos devido, principalmente, à rigidez que os enformam. 

Por este facto, a avaliação do professor assentará nas suas três funções enquanto educador 

(Mialaret, 1988; citado por Blanco et al., 1988), a tomada de decisões, a organização e gestão 

da situação educativa e a ação educativa propriamente dita. Esta última refere-se à 

intervenção científica e pedagógica que funciona no estudo como objeto de tratamento. 
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A avaliação docente deve assentar pois nos diferentes papeis que o professor desempenha na 

sua atividade, o papel culturista, como a capacidade de transmitir o saber aos alunos, o papel 

personalista, vista como as relações de comunicação fluidas e positivas estabelecidas com os 

alunos no intuito de estimular o seu desenvolvimento, o papel técnico, tida como as 

capacidades de julgar de modo responsável, de atuar eficazmente, de valorizar o resultado dos 

atos e de adaptação à prática futura, o papel sociológico, por atuar num determinado contexto 

sociocultural onde se repercutem manifestações ideológicas, e o papel investigador, como o 

autodesenvolvimento profissional e autónomo mediante uma sistemática autoanálise, para o 

trabalho em equipa com os seus pares e para a comprovação de ideias mediante 

procedimentos de investigação na aula (Blanco, Pacheco, & Silva, 1988). 

A sociedade hoje, coloca elevadas expetativas e exigências na escola e nos professores. Entre 

outras competências e conhecimentos que os professores devem dominar, o conceito de bom 

professor incorpora a rápida, diversa e renovável aquisição de saberes, bem como, a 

necessidade da sua permanente mobilização (Le Boterf, 1995). 

Estamos pois perante uma nova visão de profissionalidade docente cujo propósito 

fundamental é o desenvolvimento profissional, segundo Hargreaves (1994) e Flores (2002), 

fundado no cooperativismo e na entreajuda, e não, segundo Sachs (2000), assente no 

individuo de forma isolada. 

Zabalza (1992) também acredita na importância da ação e da reflexão do professor para um 

ensino mais eficaz. Para o seu desenvolvimento profissional mais importante do que saber 

mais coisas é saber o porquê das coisas se fazerem. Segundo o autor, a melhoria da ação 

docente pode ser perspetivada a partir de dois eixos fundamentais que se complementam, a 

saber: 

 A revalorização dos conteúdos de aprendizagem, onde o papel do professor não passe 

por ter apenas boa vontade e em querer muito os seus alunos, mas sim ter que 

ensinar muito, significando isto postular uma cultura autêntica, científica, atualizada e 

diversificada, contrariamente a uma cultura vulgarizada, superficial e infantilóide; 

 A melhoria das técnicas de aprendizagem, através da investigação-ação, enquanto 

processo que vai comprovando a viabilidade e eficácia das novas práticas, e da 

participação em equipas de trabalho, onde exponham e submetam os seus postulados 

à comparação das diferentes maneiras de atuar. 

Evocando o disposto no artigo 33.º da Lei de Bases do Sistema Educativo, a saber, “uma 

formação que capacite o professor para a inovação e investigação no âmbito da actividade 

educativa, para ter uma atitude crítica e actuante face à realidade social bem como para 

conduzir uma prática reflexiva”, Rodrigues e Peralta (2008) salientam a necessidade do 
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professor exercer uma ação autónoma e responsável, capaz de intervir num contexto 

dominado pela incerteza, não sendo a sua atividade redutível à estandardização. 

Conjuntamente com a necessiadade de desenvolvimento profissional baseado no grupo e não 

no individuo, a escola deve também ser perspetivada como uma organização e como uma 

comunidade aprendente. Só com uma cultura de escola efetiva se poderá passar da 

informação ao conhecimento, num processo que se pretende social para o desenvolvimento 

de uma inteligência coletiva (Hargreaves, 2003). 

A investigação científica realizada no âmbito da educação que se baseia nas perspetivas, 

pensamentos, sentimentos e perceções dos professores afirma-se como válida para 

compreender os fenómenos inerentes ao processo de ensino e aprendizagem, mostrando pois 

que a conceção do professor face ao sistema educativo influencia fortemente a sua orientação 

metodológica e, por conseguinte, a sua forma de estar na sala de aula (Serpa, 2003). 

A complexidade e a multiplicidade de fenómenos que ocorrem na escola, somada à 

subjetividade que caracteriza cada um dos nossos olhares sobre esse meio, não permite tecer 

considerações com um grau de fiabilidade razoável sobre a qualidade do ensino de um 

determinado professor ou da escola em si mesma. A dificuldade observada em definir 

claramente os padrões e respetivos indicadores de qualidade advém das diferenças de 

convicções, crenças e conceções que nos caracterizam enquanto indivíduos (Sá-Chaves, 2007). 

Para Pajares (1992), estas convicções, crenças e conceções são os fatores que mais influenciam 

as suas decisões e não tanto a formação académica. 

A ação do professor é orientada, também, pelas representações que os mesmos auferem 

sobre a função que desempenham, por um lado, a noção do papel social que a sociedade lhes 

atribui e, por outro, as suas próprias crenças e expetativas sobre o ensino (Nóvoa, 1992). 

Esta será uma das razões que levam Benavente (1986) a considerar que o perfil profissional 

dominante parece ser o seu contrário, os que veiculam o que é a norma e o instituído. 

A reforçar esta ideia, Estrela (1994) refere que o distanciamento entre a teoria e a prática 

continua a marcar o quotidiano do sistema educativo. A escola vive hoje numa contradição 

entre aquilo que apregoa e aquilo que realmente faz. 

Para além disto, há ainda que contar com a situação referida por Perrenoud (1997), “a escola 

despende muita energia a fingir que cada um faz o que deve fazer” (p. 200). 

Por outras palavras, mas com o mesmo entendimento, Formosinho (2001) salienta que a 

profissão docente aprende-se desde que se entra na escola através da observação do 

comportamento dos professores, facto que não acontece noutras profissões. 

A entrada na profissão provoca uma “deformação” profissional como resultado de uma 

pressão institucional que se exerce no sentido da conformidade às normas e aos 
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comportamentos vigentes no seu seio (Stones & Morris, 1973), da indefinição dos objetivos do 

ensino e da formação (Berbaum, 1973), do distanciamento entre a formação inicial e contínua 

dos professores (Prost, 1976) e ou da utilização de estratégias de formação desadequadas 

(Massonat & Piolat, 1975). 

Conforme se pode ler no relatório ILO/UNESCO (2007), um novo conceito de profissionalidade 

na educação é possível e desejável. Reconhece-se porém, que o sistema apresenta algumas 

lacunas com repercussões negativas na consolidação de uma identidade profissional docente. 

Entre outras limitações, lê-se a admissão de candidatos sem a idoneidade exigível e a 

negligência face às dimensões da aprendizagem escolar e da própria missão da escola. 

Na realidade, tenhamos a consciência que os modelos quantitativos que se baseiam em 

standards ou indicadores como meio de medição da qualidade e da excelência nunca são 

submetidos a uma debate público sério e a um consenso, sendo apenas legislados e impostos 

como de uma questão técnica e neutral se tratasse (Torres Santomé, 2006). 

O problema é que seja ela qual for a inovação colocada na formação inicial de professores é 

rapidamente engolida por um sistema educativo imóvel e acéfalo. Mais tarde ou mais cedo os 

professores acabam por tomar consciência que não passam, afinal, de meros reprodutores do 

sistema, lançando-os numa frustração e num mal-estar sem par (Estrela, 1994). 

Preparando apenas o professor para a entrada na profissão, a formação inicial constitui o 

ponto de partida para um constante e longo processo formativo que se deve estender ao 

longo de toda a carreira docente (Perrenoud, 1993; Marcelo, 1994; Vonk, 1995; Develay, 1996; 

citados por Flores, 2003). 

Um bom professor terá pois de ter uma sólida formação de base e mostrar-se 

intelectualmente disponível para uma formação contínua que se pretende efetiva, ou seja, 

desligada de uma lógica de oferta e de procura individual. Por não induzir qualquer mudança 

conforme era expectável, a simples razão de obrigar os professores a frequentarem as ações 

de formação isoladas e descontextualizadas, numa lógica de angariação de créditos 

necessários à progressão na carreira, fica sem sentido (Silva, 2003). 

Conforme refere Rubio (2009), um bom professor é aquele que demonstra, simultaneamente, 

uma elevada competência profissional e virtudes pessoais excecionais. Demonstra ainda, um 

elevado conhecimento na sua área de lecionação, um forte poder de comunicação, uma 

estratégia correta em tarefas de organização, bem como, uma alta e realista expetativa para 

com os alunos e os seus resultados. 

Com base nas conclusões obtidas em vários estudos, Cripps Clark e Walsh (2002) identificaram 

alguns traços comuns que se relacionam com os professores eficientes, a saber: capacidade de 

manter a classe disciplinada e forte conhecimento do conteúdo; competências pedagógicas 
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apropriadas ao contexto; conhecimento pessoal capaz de estabelecer uma boa relação com os 

alunos através de um código moral explícito e firme; conhecimento profundo dos assuntos que 

à escola diz respeito. 

Hoje, é consensualmente aceite que são necessários professores altamente qualificados para 

uma aprendizagem efetiva por parte dos alunos (Little, Goe, & Bell, 2009). Para além de existir 

uma panóplia de conceções diferentes acerca do que é ser um bom professor, os autores 

referem que a sua definição é uma tarefa complexa e, por vezes, mesmo controversa. 

Inicialmente, grande parte dos autores apresentava como um bom professor aquele que 

conseguia levar ao sucesso os seus alunos nos exames. Mas esta definição era parcial e 

redutora devido a alguns problemas que se observam no processo educativo, essencialmente, 

os professores não são os únicos responsáveis na aprendizagem dos alunos, as limitações 

concetuais apontadas à avaliação realizada com base unicamente em testes ou exames e a 

aprendizagem ser muito mais do que uma mera subida das médias obtidas em exames. 

Partindo da revisão de cerca de 120 estudos efetuados nesta área e da participação de vários 

autores e investigadores de referência, Little, Goe e Bell (2009) apresentam cinco pontos-

chave a ter em conta na definição de professor de sucesso, são eles: 

 Ter expetativas altas para com todos os alunos; 

 Contribuir para que os seus alunos apresentem uma relação positiva com a escola; 

 Utilizar diversos recursos para planear e intervir, servindo-se de uma avaliação 

maioritariamente de natureza formativa; 

 Intervir pedagogicamente com base na diversidade da classe e no respeito pelas 

minorias sociais; 

 Colaborar com todos os intervenientes na educação de modo a assegurar o sucesso 

dos alunos, particularmente para com aqueles que apresentam maiores riscos de 

falhar. 

Noutro processo de inventariação das competências que se associam ao professor de sucesso, 

Perrenoud (1998) revela um perfil abrangente do professor, a saber: 

 Organizar e estimular situações de aprendizagem; 

 Administrar a progressão das aprendizagens; 

 Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação; 

 Envolver os alunos nas suas aprendizagens e no trabalho; 

 Trabalhar em equipa; 

 Participar na gestão da escola; 

 Informar e envolver os pais; 
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 Utilizar as novas tecnologias; 

 Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; 

 Administrar a sua própria formação contínua. 

Antes deste, Scriven (1967) encontrou as características que considerava evidenciar a 

existência de um bom professor: 

 O domínio dos conteúdos; 

 As competências de ensino; 

 As competências de avaliação; 

 O profissionalismo; 

 Os deveres em relação à escola e à comunidade. 

O estudo sobre as variáveis que influenciam o sucesso escolar sempre dominou o debate entre 

educadores e investigadores. As evidências sugerem que as escolas podem fazer a diferença 

no sucesso dos alunos, sendo que grande parte dessa diferença é atribuída aos professores. 

Neste âmbito, a prestação do professor surge como o fator mais importante quando 

comparado com outros como a dimensão da classe ou as suas características, mais homogénea 

ou heterogénea (Darling-Hammond, 2000). 

Também Thélot (1993) refere que, independentemente das funções que poderão nortear a 

implementação de um modelo de avaliação do desempenho docente, a formativa ou a 

sumativa, reconhece-se a importância da ação dos professores na qualidade de um sistema 

educativo. 

Surgindo pois como um dos fatores mais determinantes no sucesso dos alunos, o professor 

deve possuir algumas características que potenciem a sua prestação. Segundo Anderson 

(2004) são características que se associam aos bons professores: 

 Comprometido com o sucesso escolar de todos os seus alunos; 

 Confiante nos desafios que se lhe apresentam; 

 Consistente e justo nas decisões que toma; 

 Crente que todos os seus alunos, sem exceção, merecem respeito; 

 Reconhece a causa e efeito de determinados fenómenos educativos; 

 Capaz de articular o conhecimento que transmite; 

 Capaz de definir e atingir objetivos para os alunos e para a escola; 

 Procura sistemática e oportuna do saber mais sobre o assunto que leciona; 

 Adapta-se facilmente às situações vivenciadas; 

 Exerce a sua ação com entusiasmo e paixão. 
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Segundo Danielson (1996) são quatro os domínios que integram o padrão da docência, a 

saber, a prática profissional, o ambiente na sala de aula, a qualidade da instrução e as 

responsabilidades profissionais. 

As entidades norte-americanas responsáveis, em cada ano, pela avaliação de milhares de 

professores, a Interstate Teacher Assessment and Support Consortium (InTASC) e o National 

Board for Professional Teaching Standards (NBPTS), destacam os seguintes critérios enquanto 

matriz de referência dos padrões essenciais de prestação docente, respetivamente: 

InTASC (Council of Chief State School Officers, 2013), 

 Entendimento do desenvolvimento do estudante; 

 Compreensão das diferenças de aprendizagem; 

 Criação de um ambiente favorável à aprendizagem; 

 Conhecimento e aplicação do conteúdo; 

 Avaliação; 

 Planeamento e estratégias de instrução; 

 Desenvolvimento profissional, conduta ética, liderança e colaboração. 

NBPTS (National Board For Professional Teaching Standards, 2002), 

 Os professores estão comprometidos com os seus alunos e com a sua aprendizagem; 

 Os professores conhecem a matéria que ensinam e sabem como ensiná-la; 

 Os professores responsabilizam-se pela monitorização da aprendizagem dos alunos; 

 Os professores são membros de comunidades de aprendizagem. 

Estudos recentes revelam que a forma do professor trabalhar é determinada por dois aspetos 

fundamentais, a sua personalidade e os seus conhecimentos. No entendimento de 

Liakopoulou (2011), um bom professor é aquele que detém personalidade, atitudes e crenças 

bem vincadas, competência pedagógica e conhecimento científico robusto. 

O sentido de humor, a justiça, a paciência, o entusiasmo, a criatividade, a afetividade, o 

interesse pelos alunos e a elevada expetativa para com estes são tidos como características 

essenciais a um professor eficaz (Malikow, 2005). 

Para Anderson (2004), a eficácia do professor cruza-se com a definição realista dos objetivos 

educacionais, a aplicação sistemática do feedback e do incentivo durante a prática dos alunos, 

a adoção de diferentes métodos de ensino, a promoção da participação dos alunos nas tarefas, 

o uso de material didático diversificado, a apresentação da informação de uma forma simples, 

clara e sucinta, o recurso a distintos métodos para a transmissão dos conteúdos, a 

maximização do tempo útil, o apelo ao interesse e motivações dos alunos, a avaliação e a 

monitorização permanente do progresso dos alunos, a transmissão dos critérios de avaliação 
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aos alunos, o reconhecimento por parte do professor acerca da diversidade dos estudantes e a 

adoção das melhores estratégias de ensino. 

 

Padrões da função docente gerais 

 

Antes mesmo de se identificar os padrões que devem nortear a função docente específica em 

Educação Física5, verificamos de primordial importância a definição dos referenciais em que 

devem assentar a função docente geral, independentemente da disciplina curricular. 

Do ponto de vista legal, o perfil geral de desempenho profissional do educador de infância e 

dos professores dos ensinos básico e secundário enuncia referenciais comuns à atividade dos 

docentes de todos os níveis de ensino, evidenciando exigências para a organização dos 

projetos da respetiva formação e para o reconhecimento de habilitações profissionais 

docentes, relevando as seguintes dimensões: profissional, social e ética; desenvolvimento do 

ensino e da aprendizagem; participação na escola e relação com a comunidade; 

desenvolvimento profissional ao longo da vida (Decreto-Lei n.º 240/2001, de 30 de agosto, 

2001). 

Solicitado pela tutela, o Conselho Científico para a Avaliação dos Professores elaborou em 

agosto de 2010 uma proposta de padrões de desempenho docente dos educadores de infância 

e dos professores dos ensinos básico e secundário (Conselho Científico para a Avaliação dos 

Professores - Proposta 1, 2010), dando assim cumprimento ao disposto na lei. Tal como o 

referido no documento, estes padrões definem a essência da profissão e as tarefas 

profissionais que dela decorrem, caracterizando a natureza, os saberes e os requisitos da 

profissão e servindo, a par de outras ações, como linhas orientadoras para a construção de 

dispositivos de avaliação. A proposta é constituída por um referencial do desempenho docente 

constituído por dimensões, subdimensões, indicadores e critérios, bem como por padrões de 

desempenho constituídos por níveis e descritores. Devido à sua dimensão, estes padrões de 

desempenho docente não serão apresentados no corpo da tese de dissertação. 

Com base na proposta referida, o CCAP elaborou um documento (Conselho Científico para a 

Avaliação dos Professores - Parecer 5, 2010) onde se pode observar a articulação existente 

entre as subdimensões dos padrões de desempenho docente e os domínios consignados na 

ficha de avaliação global do desempenho docente (ver Figura 4). 

Relativamente à articulação referida na Figura 4, Vieira e Moreira (2011: 39) salientam que “O 

desenvolvimento de grelhas demasiado coladas aos parâmetros de avaliação do desempenho 

                                                
5
 Como refere Piéron (1988), as variáveis do comportamento de alunos e professores no ensino da 

Educação Física diferem das identificadas para o ensino geral. 
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transforma-as em instrumentos detalhados de avaliação sumativa, cuja aplicação é 

praticamente impossível e cujo valor formativo é questionável”. 

Para além do disposto no articulado legal referido, o Estatuto da Carreira dos Educadores de 

Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário vigente, o Decreto-Lei n.º 41/2012, 

de 21 de fevereiro (2012), compreende uma série de deveres dos docentes que se associam 

direta e indiretamente com os perfis de desempenho, encontrando-se estruturados de uma 

forma diferente, a saber: deveres gerais (artigo 10.º); deveres para com os alunos (artigo 10.º-

A); deveres para com a escola e os outros docentes (artigo 10.º-B); deveres para com os pais e 

encarregados de educação (artigo 10.º-C). 

 

 

Figura 4 - Articulação entre as subdimensões dos padrões do desempenho docente e os 
domínios da ficha de avaliação global 

(CCAP, Parecer 5, 2010) 

 

Encontramos ainda o diploma legal que estabelece os parâmetros nacionais para a avaliação 

externa das dimensões científica e pedagógica, a realizar no âmbito da avaliação do 

desempenho docente (Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro, 2012). Este despacho 

encerra um conjunto de deveres mais ou menos coerentes com o estipulado nos diplomas 



Página | 71  
 

legais anteriormente referidos. A estes, devemos ainda somar os critérios e parâmetros usados 

para a componente de avaliação interna, onde cada escola, ao nível do seu conselho 

pedagógico, define como elementos de referência a ter em conta na avaliação final dos 

docentes. 

Com as devidas adequações, especificidades e relações a estabelecer com os demais perfis, 

padrões, referenciais, deveres, direitos, responsabilidades e papeis desenhados para os 

professores nos diferentes articulados legais e regulamentos, a salientar o disposto no 

Estatuto do Aluno e Ética Escolar vigente (Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 2012) nos seus 

artigos 41.º e 42.º, respetivamente, o papel especial dos professores e a autoridade do 

professor. Pode também vir a ser definido como deveres específicos dos professores em sede 

de Regulamento Interno e demais regulamentação no interior de cada escola. 

Universalmente aceites, os livros dos standards elaborados pelo Joint Committee on Standards 

for Educational Evaluation, para os programas (1994), para os estudantes (2003) e para o 

pessoal (2009), verificam-se como um valioso recurso em tarefas de compreensão sobre a 

temática da avaliação, proporcionando uma perspetiva ampla, rica, diversificada, realista e 

perspicaz da complexidade, intensidade e dificuldades da atividade inerente à avaliação, de 

ajuda a equacionar, articular, ponderar e equilibrar, no quadro das decisões internas ao 

próprio trabalho do avaliador e ao processo de avaliação, bem como, de formação em 

avaliação na qualificação dos avaliadores. Como refere Rodrigues (2009), os standards definem 

os princípios que, se observados, garantem a qualidade da avaliação e a prática profissional 

adequada. São seus atributos, a adequação ética, a utilidade, a exequibilidade e o rigor ou 

exatidão. Estes princípios consensualmente aceites pelos profissionais da avaliação referem-se 

a princípios gerais e não a padrões técnicos específicos, sendo que a sua aplicação exige 

qualificação e juízo profissional. Constituindo-se como um quadro de referência que reflete as 

boas práticas em avaliação, estes standards não garantem, per si, a qualidade da avaliação. 

Decorrentes das orientações das políticas europeias para a construção de uma sociedade do 

conhecimento, a Comissão Europeia (2010), para os assuntos da Educação e da Cultura, 

difundiu um documento que integra os Princípios Comuns Europeus para a Competência e 

Qualificações dos Professores. De uma forma direta ou indireta, estes princípios encontram-se 

igualmente plasmados nos referenciais desenhados a nível nacional. 

 

2.3 Competência científica e pedagógica no ensino da Educação Física 

 

Subjacente às tarefas requeridas ao professor de Educação Física encontra-se uma reflexão 

profunda relativamente à orientação e ao controlo do processo de ensino-aprendizagem, 
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pressupondo igualmente uma afinidade com a metodologia e didática específica da disciplina 

alvo, bem como com os seus programas (Bento, 1998). 

A par da disciplina de Português, a Educação Física integra o quadro de composição curricular 

de todos os anos de escolaridade no nosso país. O seu currículo é tido por todos como um 

contributo fundamental para um desenvolvimento harmonioso das crianças e dos jovens, com 

reflexos muito positivos na promoção da sua qualidade de vida (Tjeerdsma Blankenship & 

Solmon, 2004). 

São vistos hoje como grandes flagelos que afetam a nossa sociedade, o aumento do consumo 

de drogas, a violência, o individualismo e o sedentarismo. No seu combate, quer o modelo 

“médico-remediativo” no campo da saúde, quer o modelo formal da prática desportiva no 

domínio das atividades físicas, não se mostraram até à data capazes de inverter tal tendência. 

No âmbito de uma formação que se pretende permanente, compete à Educação Física 

contribuir para a promoção de estilos de vida saudáveis e para a educação dos valores 

(Armstrong, et al., 1998). 

Numa Conferência Internacional de Consenso sobre Orientações para a Atividade Física dos 11 

aos 21 anos de idade, Sallis e Patrick (1994), deixam duas recomendações, a primeira, a 

necessidade de tornar os adolescentes fisicamente ativos diariamente como parte da 

brincadeira, dos jogos, dos desportos, do trabalho, do transporte, ou da recreação, 

desenvolvidos assim em diferentes contextos, a família, a escola e a comunidade. A segunda, 

aponta que, para além da atividade diária descrita anteriormente, a criança ou o adolescente 

deve ainda realizar, no mínimo três vezes por semana, uma atividade física de intensidade 

moderada a vigorosa, pelo menos 30 minutos. 

Num estudo realizado em dez países europeus, com o propósito de verificar as características 

da atividade física proporcionada no âmbito escolar, King e Coles (1992), concluíram que a 

participação no exercício decresce com a idade, em especial nas raparigas, e a maior parte dos 

rapazes e das raparigas, respetivamente, 71% e 94% que fizeram parte deste estudo, não 

conseguiram experimentar uma intensidade e duração da atividade física que se associe direta 

e positivamente com a saúde. 

Na procura de saber se os padrões de atividade física vivenciados na infância e na adolescência 

se mantêm na vida adulta, vários são os estudos que concluem de uma forma consistente, por 

um lado, o nível de atividade física tem o seu início na adolescência e que pode ser 

significativamente seguido até à idade de jovem adulto e, por outro lado, a inatividade física 

na infância e na adolescência tem um trajeto mais fácil de ser seguido na idade adulta 

(Armstrong N. , 1998). 



Página | 73  
 

O mesmo autor refere ainda que, na sua promoção, é a escola que detém grande influência na 

participação dos jovens na atividade física, sendo razões: a escola é o local onde os jovens 

passam grande parte do seu tempo; a presença da disciplina curricular de Educação Física que 

acompanha o jovem em todos os níveis escolares; o enquadramento das atividades físicas por 

recursos humanos devidamente habilitados; e, a existência de condições materiais necessárias 

ao seu desenvolvimento. 

Especialmente no primeiro ciclo do ensino básico, a Educação Física constitui um veículo 

potencialmente significante por fomentar a apreciação da atividade física. Apontado em vários 

estudos, como o de Simons-Morton, Taylor, Snider, Huang e Fulton (1994), o valor da 

promoção de experiências agradáveis neste domínio em faixas etárias baixas é atualmente 

inquestionável. Não obstante o referido, surgem igualmente duas potencialidades que se 

relacionam diretamente com as características das próprias crianças face à atividade física, são 

elas, a grande popularidade que usufrui (Ross & Pate, 1987) e o facto de parecer não haver 

diferenças significativas na participação quanto ao sexo (McKenzie, et al., 1995). 

Durante o percurso escolar, Armstrong (1998) refere na sua obra que o jovem deve ser 

encorajado a interiorizar a motivação para ser ativo de modo a que, com a retirada do 

professor, enquanto protagonista da motivação extrínseca, continue a participar ativamente 

nas atividades físicas. Para que esta independência e autonomia sejam efetivas, o jovem 

necessita obrigatoriamente de ser instruído acerca dos princípios gerais que se encontram 

subjacentes à atividade física, porquanto vantajosa no campo da saúde. Este saber permitir-

lhe-á, em cada momento, responder positivamente às mudanças que caracterizam a dinâmica 

dos programas de atividade física, ajustando eficazmente a natureza da atividade e respetiva 

componente da carga face a eventuais constrangimentos que possam surgir. Em contexto 

escolar, os perigos associados a uma abordagem das atividades físicas tendencialmente mais 

competitivas, parece relacionar-se com o facto de fomentar o desinteresse na maioria dos 

alunos. 

Quer as raparigas, quer os rapazes de baixo nível de exercício rejeitam a competição pura e 

tendem a gostar mais dos desportos e atividades individuais (Gentle, Caves, Armstrong, 

Balding, & Kirby, 1994), razão pela qual poderá explicar os baixos níveis de atividade física por 

parte das raparigas, quando no seu currículo se verifica um domínio dos jogos de equipa. Esta 

fundamentação deverá, segundo Armstrong e McManus (1994), estar na base de uma 

organização equilibrada dos programas que os professores de Educação Física definem para 

cada um dos níveis de ensino. 

No âmbito da avaliação desta disciplina curricular, os testes que originam medições válidas e 

objetivas sobre a condição física não estão disponíveis na escola. Aqueles que usualmente são 
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implementados apenas determinam aquilo que é óbvio, distinguindo a criança matura e ou 

motivada de uma outra imatura e ou desmotivada (Armstrong & Biddle, 1992). Acerca desta 

problemática, a utilização para efeitos de classificação de tabelas normativas constituídas à 

base da idade cronológica é ilegítima. Luke e Sinclair (1991), referem que o olhar desfavorável 

que os alunos têm acerca da avaliação da condição física funciona negativamente na sua 

relação com a Educação Física. 

Parece-nos hoje inquestionável que a alteração dos estilos de vida, substituindo condutas de 

risco por outras saudavelmente positivas, encontra-se associado a uma redução significativa 

das causas da morbilidade e da mortalidade. Por este facto, a saúde apresenta-se atualmente 

não só como um problema estritamente médico como também um problema cultural, 

relevando à educação em geral e à escola em particular um papel importante para a sua 

resolução (Constantino, 1998). 

Sabe-se também hoje que o sistema de saúde comporta custos muito pesados e que tendem a 

serem agravados com o envelhecimento da população. O investimento no domínio da 

prevenção é vista neste combate como a única forma de atingir o difícil e desejado efeito, bem 

como, que a mais saúde das populações significa menores gastos neste âmbito. Sheppard 

(1990), refere que o cumprimento dos programas relacionados com a atividade física nas 

populações favorece a economia, nomeadamente, no decréscimo da procura dos serviços de 

saúde, no incremento da qualidade e quantidade em termos profissionais, na diminuição da 

taxa de absentismo ao trabalho e na redução de acidentes e doenças no trabalho. 

Para Constantino (1998), quando nos referimos à atividade física não podemos deixar de tecer 

algumas considerações acerca da forma como ela deve ser conduzida, com o risco de ser 

pervertida a sua essência e finalidade em situações cuja orientação seja deficiente. O seu 

desenvolvimento baseado numa perspetiva marcadamente funcionalista, isto é, que da 

simples prática resulta sempre efeitos benéficos ao nível da saúde, pode funcionar como 

veículo negativo na sua promoção, devendo-se intervir segundo os princípios e regras que 

regem a prática das atividades físicas. 

O autor refere ainda que, mesmo com algumas vicissitudes, a Escola é sempre um contexto 

indispensável quando se pretende intervir na promoção da atividade física junto da sociedade. 

Como instrumento estratégico principal, a disciplina curricular de Educação Física tem aqui um 

importante papel a desempenhar, não só permitindo aos alunos a prática desportiva, como 

também, por ventura mais importante ainda, fornecer as competências mínimas de gestão da 

atividade física que tornem a sua prática futura autónoma e sistemática. Salvo raras exceções, 

a instituição Escola não tem desempenhado até à data aquela que é a sua mais nobre tarefa, a 

promoção de estilos de vida saudáveis. Diferentes são as razões que contribuem para que 
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assim seja, entre outras, razões de natureza política, estrutural e programática, não 

esquecendo também a crise de identidade do objeto da educação física escolar. Urge por isso 

a necessidade de reconciliar a disciplina com o projeto de educação para a saúde, renunciando 

a ideia de que os efeitos positivos na promoção de estilos de vida saudáveis se conseguem 

automaticamente através do seu cumprimento. Nunca é demais lembrar que a saúde é o 

objetivo primeiro da Educação Física na escola. Os estudos atuais realizados neste âmbito 

referem que muitas são as situações onde as características da componente da carga, 

principalmente ao nível da intensidade e do volume, empregues na prescrição do exercício 

escolar não são suficientes para provocar as alterações no organismo. Este facto inviabiliza 

qualquer tentativa de elevação das capacidades motoras e fisiológicas, não garantindo assim 

os desejados efeitos positivos na saúde. 

Perspetivar o melhoramento da Escola unicamente nas ações que nela encerram, sem dúvida 

necessárias mas insuficientes, é utópico. Neste campo específico, a ligação da escola à 

comunidade assume um papel importante e indispensável. Compete às entidades respetivas 

definir o paradigma organizacional que deve reger uma política desportiva, no sentido de esta 

poder contribuir para a promoção e o desenvolvimento de atividades física que persiga o bem-

estar e a elevação da qualidade de vida. A utilização do desporto como meio de educação e de 

promoção da saúde carece, indubitavelmente, do distanciamento necessário para admitir que 

ao fator de saúde se associa uma prática desportiva com determinadas características. O 

modelo tradicional que ainda vigora na dimensão das práticas desportivas, demasiadamente 

voltada para a competição, é incompatível com o trabalho físico que se pretende potenciador 

de saúde. O sistema desportivo não pode abrir mão de um princípio que se encontra 

subjacente às atividades físicas, o direito à qualidade de vida, ao bem-estar e à saúde. 

Paradoxalmente, constata-se no momento que o número de pessoas a atribuir importância à 

prática desportiva é maior do que aquelas que a pratica (Constantino, 1998). 

Será sempre bom lembrar que “Existe uma relação entre a inatividade física e a mortalidade 

cardiovascular, e a inatividade é o maior fator de risco para o desenvolvimento das doenças 

coronárias” (American Heart Association, 1992; citado por Piéron, 1998, p.58). 

As mudanças nos nossos hábitos culturais, que continuam a ocorrer fruto fundamentalmente 

da evolução tecnológica, vieram reduzir significativamente o esforço físico despendido no 

âmbito do trabalho e no quotidiano. O volume total da atividade física realizada pela criança 

ou adolescente é igual à soma de todas as atividades que desenvolve no seu dia-a-dia, 

nomeadamente, as realizadas em contexto escolar e extraescolar (Piéron, 1998). 

Diversos são os fatores que atualmente explicam o nível deficitário de atividade física natural 

evidenciada pelas crianças e adolescentes, a saber, a imensidão de tempo passado frente ao 
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ecrã da televisão, do computador ou de videojogos, a forte pressão dos pais sobre os 

resultados escolares dos seus filhos, a ocupação profissional dos pais, a desigualdade que se 

regista na atração pela atividade física mediante o sexo e os próprios valores culturais (Tucker, 

1986 e 1990). 

A razão principal que leva a continuar uma atividade física, mesmo que tenha sido originada 

por outros motivos, é o prazer que a sua prática suscita nas crianças (Stucky-Ropp & Dilorenzo, 

1993) e nos adultos (Garcia & King, 1991). 

Perspetivam-se como medidas efetivas para uma melhoria considerável da condição física na 

população em geral, segundo Piéron (1998), sensibilizar acerca dos benefícios associados à 

prática regular da atividade física, no âmbito escolar, preconizar uma atividade física e 

desportiva diariamente em todos os níveis escolares do 1º ao 3º ciclo do ensino básico, 

prescrevendo para o secundário o mínimo de três estímulos semanais, integrar os objetivos 

inerentes ao aperfeiçoamento da condição física, no programa da educação para a saúde, e 

garantir um enquadramento especializado em cada um dos âmbitos de intervenção. 

O avanço das tecnologias da informação acentuará num futuro próximo a pressão, que no 

momento já é enorme, para a sedentarização. Sabendo de antemão que a atividade física 

influencia positivamente o estatuto de saúde nos adultos, aceitando-se que ocorra de igual 

forma nas crianças, a escola surge como uma instituição privilegiada de intervenção (Marques, 

1998). 

Por se encontrar associada diretamente com as doenças cardiovasculares, a aptidão 

cardiorrespiratória é tida como a componente que mais se relaciona com a saúde (Sallis & 

McKenzie, 1991). É importante que a aula de Educação Física na escola, entre os demais a 

desenvolver, integre igualmente objetivos relacionados com a saúde. Para além de ainda não 

serem conhecidas as relações entre a atividade física e a saúde nos mais Jovens (Simons-

Morton, O'Hara, Simons-Morton & Parcel, 1987), os constrangimentos impostos pelos recursos 

temporais da aula de Educação Física podem também não garantir os propósitos requeridos 

neste âmbito (Seefeldt & Vogel, 1987). 

Mais do que promover eventuais benefícios a curto prazo, Marques (1998) refere que esta 

disciplina curricular deve fomentar que a prática regular das atividades físicas e estilos de vida 

ativos sejam perpetuados durante a vida. É sempre bom lembrar que para muitas das crianças 

a escola representa a única oportunidade de acesso às práticas físicas. 

Relativamente ao enquadramento onde se possam desenvolver as atividades físicas, é óbvio 

que a escola não pode nem deve ser o único responsável por este vínculo. Significa sim, adotar 

e prosseguir uma estratégia integrada que envolva toda a comunidade de modo a que os 

jovens encontrem também fora da escola a possibilidade de praticarem diferentes atividades 
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físicas e desportivas. São estratégias de intervenção, a utilização da televisão no sentido de 

aumentar os níveis de participação (Sallis, 1987), a relação favorável da família com a prática 

das atividades físicas (Gidding, Dechelbaum, Strong & Moller, 1995) e as condições de 

equipamentos disponíveis na comunidade (Sallis & McKenzie, 1991). 

Entre as diferentes razões que levam ao abandono dos programas da atividade física, a falta de 

motivação e as experiências desfavoráveis durante a infância (Lee & Carter, 1987) surgem 

como as mais fortes. Sallis e McKenzie (1991), referem o aumento da intensidade de 

moderada para vigorosa como a razão principal de desencorajamento para a continuação de 

um programa de atividade física aeróbio. 

Aceita-se hoje que a escola pode influenciar favoravelmente os hábitos e o gosto pela 

atividade física regular (Haywood, 1991). Para autores como Gutin, Manos e Strong (1992) e 

Seefeldt e Vogel (1987), o que determina se uma criança desenvolve um estilo de vida 

saudável não está no que ensinamos mas sim como ensinamos, colocando de certa forma à 

parte a importância da aquisição de competências motoras que se encontram na base da 

prática regular do exercício físico. 

No que concerne às atividades físicas a privilegiar, elas devem garantir a motivação e permitir 

o envolvimento sem depender de terceiros. Desde logo se equacionam duas perspetivas 

antagónicas, por um lado o desenvolvimento das atividades que se aproximam mais às do 

adulto, o jogging, a natação, o ciclismo (Sallis, 1987), por se ajustarem a qualquer circunstância 

de tempo e de condições disponíveis, por outro lado, aquelas cuja motivação é maior nos 

jovens como são os jogos e desportos de equipa (Haywood, 1991). 

A aula de Educação Física per si não providencia a quantidade (Seefeldt & Vogel, 1987; Simons-

Morton, O'Hara, Simons-Morton, & Parcel, 1987) nem a qualidade (Lee & Carter, 1987) de 

atividade física necessária para se obter benefícios de saúde. Outros autores, como Sallis e 

McKenzie (1991), sustentam que apesar da frequência das aulas de Educação Física não ser a 

mais adequada, a quantidade de tempo de aula semanal, de 100 minutos, é considerável, se as 

crianças forem devidamente exercitadas na maior parte do tempo de aula. 

A perceção de que os benefícios se podem traduzir em resultados finais, enquanto orientação 

para o produto, pode constituir um enorme obstáculo quando o propósito passa por 

estabelecer um compromisso com a atividade física durante toda a vida. Na qualidade de 

professores de Educação Física temos por obrigação enfatizar que os seus benefícios são 

objetivos a alcançar constantemente no nosso percurso de vida, sendo esta uma estratégia 

orientada para o processo (Kernodle, 1991). 

Circunscrevendo esta problemática à dimensão nacional, Bento (1991) e Januário (1995), 

consideram a educação para a saúde, mais concretamente a elevação da condição física, como 
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a orientação central da Educação Física. Por outras palavras, Matos e Graça (1988), relevam 

que o sistema educativo, em especial a disciplina de Educação Física, têm como meta final a 

promoção de hábitos de vida saudáveis. Ainda de outra forma, Mota (1992), conclui que é 

fundamental a escola reforçar condutas que favoreçam a educação para a saúde, através da 

elevação da condição física dos alunos, propondo mesmo aulas suplementares para aqueles 

que manifestem um comportamento motor insuficiente, ou se encontrem no limiar do 

saudável e do patológico. 

Num estudo realizado por Marques (1998), em crianças e jovens do Grande Porto, o autor 

salienta que a atividade motora dos alunos é reduzida, comprovando que per si, a aula de 

Educação Física não permite um incremento significativo na capacidade de resistência aeróbia, 

propondo que o professor da disciplina se empenhe em motivar e influenciar os seus alunos a 

praticarem atividades físicas e desportivas nos seus tempos livres. 

Sobre a natureza das atividades a prescrever nas crianças, Horta e Barata (1995), salientam a 

prática de carácter lúdico da marcha, corrida, ginástica, bicicleta e jogos tradicionais, como 

contraponto à tendência de sedentarização. Para os adolescentes, os autores propõem a 

prática competitiva das atividades físicas e desportivas mais preferidas. Por outro lado, Sobral 

(1993), refere que o trabalho com objetivos na promoção da saúde, realizados na disciplina de 

Educação Física, não corresponde à motivação dos alunos, recomendando assim a prática de 

atividades mais diversificadas. Neste sentido, Matos e Graça (1988) e Mota (1993), acentuam a 

importância que tem a motivação na prática das atividades físicas, sem a qual o 

empenhamento regredirá. Numa linha distinta, Marques (1998) salienta que, pese embora 

seja uma atividade monótona, a corrida contínua enquanto meio de treino fundamental no 

desenvolvimento da capacidade motora condicional resistência, deve por este facto ser 

incluída na aula de Educação Física. 

Os programas de Educação Física em vigor salientam a importância da aptidão física como um 

dos principais objetivos da disciplina, surgindo-nos sempre no primeiro lugar entre as demais 

competências a desenvolver. Neste domínio, a elevação das capacidades motoras encontra-se 

presente nos programas, desde o 1º ano do 1º ciclo do ensino básico, estendendo-se até ao 

final do ensino secundário, sendo nestes níveis de ensino também visíveis preocupações com a 

transmissão de conhecimentos que permitam aos alunos continuar o processo depois de o 

terminar (Dinis, 1998). 

Integrada no nosso Sistema Educativo, a disciplina de Educação Física surge-nos hoje com dois 

propósitos fundamentais que se complementam, a melhoria das capacidades físicas e a criação 

de hábitos de vida ativa. Estas finalidades são ainda mais pertinentes ao saber que a maior 

parte dos abandonos da prática da atividade física ocorre no final da adolescência, no 
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momento de saída da escola (Dishman & Dunn, 1988). Alinhado com os países mais 

desenvolvidos nesta área, Portugal apresenta hoje nos programas de Educação Física as 

preocupações relativas ao desenvolvimento da resistência aeróbia, da força muscular, da 

flexibilidade e do controlo corporal. 

Quando se refere à possibilidade de alcançar ganhos significativos nas capacidades físicas, pelo 

aumento do número de aulas de Educação Física, Shephard, et al. (1982), responde 

afirmativamente. No referido estudo, o autor revela que os alunos sujeitos a 5 horas semanais 

da disciplina apresentaram um aumento do VO2max face aos que mantiveram apenas 40 

minutos semanais. Neste particular, vários são os estudos que revelam efeitos positivos 

induzidos pelo treino físico a partir dos 8 anos de idade (Shephard, 1982; Bar-Or, 1983; 

Rowland, 1985; Vaccaro & Mahon, 1987; Shephard, 1992; Rowland, 1992). 

Segundo Telama (1998), o significado que a atividade física tem para os jovens não é o mesmo 

que tem para os adultos, devendo ser para o primeiro grupo, não tanto o evitar de doenças, 

mas sim o de apoiar o crescimento e desenvolvimento saudável e o de socializar para uma 

atividade física que se pretende, e exige, regular. 

Estudos atuais comprovam que a atividade física realizada de uma forma intensa, 

particularmente em idade escolar, aumenta em muito a probabilidade de se vir a ser 

fisicamente ativo na idade adulta. Variando de país para país, a influência da família nas 

práticas das atividades físicas e desportivas é outro ambiente de socialização a ter em conta. 

O clima motivacional orientado para a tarefa deve ser o realçado na aula pelo professor de 

Educação Física, numa atitude de encorajamento dos que se esforçam e onde o sucesso é 

definido pelo progresso do aluno. Numa orientação marcadamente para a competição, o 

reforço está no resultado, o sucesso é definido unicamente pela vitória, os erros são punidos, 

só os talentosos são reconhecidos e a rivalidade é apoiada entre os membros da equipa (Ames, 

1992; Duda, 1993). 

Reconhece-se pois que um clima motivacional orientado para a tarefa garante, per si, um 

ambiente educativo favorável a todos os tipos de indivíduos, desde os mais fracos até aos mais 

talentosos. Nos diferentes objetivos a desenvolver pela disciplina de Educação Física, a 

aprendizagem das habilidades motoras básicas constituem uma importante fonte de prazer, 

um fator relevante no apoio à autoestima e um aumento da motivação para a própria 

atividade física (Telama, 1998). Estas são algumas dimensões a ter em conta se pretendermos 

intervir no âmbito pedagógico com eficácia. 

Foi durante a primeira metade do século passado que o estudo da eficácia pedagógica no 

ensino das atividades desportivas, no âmbito da disciplina curricular de Educação Física, 

ganhou expressão (Graça & Mesquita, 2002). 
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A preocupação dos investigadores durante os primeiros estudos centrou-se na identificação 

das características de um ensino eficaz, observando-se em estudos posteriores um desvio para 

a excelência na ação educativa (Medley, 1979; Graham, 1987; Doyle, 1990; Siedentop, 1991). 

Durante a primeira metade do século XX, Dussault (1973) refere que a primeira fase da 

investigação debruçou-se na identificação e definição das características do bom professor. 

Segundo Rosenshine e Furts (1973), Medley (1979), Siedentop (1991) e Rink (1993), a grande 

maioria dessas investigações denotavam muitas debilidades, umas de ordem concetual e 

outras de ordem metodológica, fruto de não ser contemplada a observação dos professores no 

seu contexto natural de prática, ou seja, em situações reais de ensino. 

Numa segunda fase, a investigação foi canalizada para a descoberta do método ideal, 

servindo-se para o efeito da comparação dos resultados obtidos através da aplicação de 

diferentes métodos de ensino (Graça & Mesquita, 2002). 

Nesta segunda fase, Tousignant e Brunelle (1982) salientam que o objeto da investigação 

desviou-se da definição do bom professor para centrar-se no desempenho do professor, 

tentando identificar os resultados da aprendizagem à luz dos métodos de ensino utilizados. 

Durante esta segunda fase foram apontadas algumas limitações, ao nível conceptual, pela 

confusão entre o ensino e a aprendizagem motora (Nixon & Locke, 1973), e ao nível 

metodológico, pela ausência do controlo das variáveis do processo (Brophy & Good, 1986). 

Mesmo com as limitações apontadas, e contrariamente ao sucedido na primeira, esta segunda 

fase obteve alguma popularidade no ensino da Educação Física, precisando contudo de ser 

legitimada nas condições reais de ensino (Rink, 1993). 

Segundo Mesquita (1998), a terceira fase da investigação surgiu já na década de 60, em que o 

objeto de estudo passou a ser como os comportamentos de ensino observados na aula, 

enquanto variáveis de processo, se associavam aos resultados de aprendizagem dos alunos, 

enquanto variáveis de produto. Emerge assim a observação sistemática, em contexto natural 

de prática, facto que torna viável a contextualização dos fenómenos observados. 

Aplicados agora em condições reais de ensino, a investigação começou a produzir 

conhecimento válido sobre muitos dos aspetos inerentes ao ato educativo (Brophy & Good, 

1986; Needles & Gage, 1991), nomeadamente, na identificação das variáveis de eficácia 

pedagógica como a gestão eficaz do tempo de ensino e aprendizagem, a estruturação e 

organização da prática e a qualidade da informação emitida na instrução (Brophy & Good, 

1986; Carreiro da Costa, 1988). 

Outros estudos efetuados no âmbito da Educação Física, tal como o de Piéron (1982) e de 

Werner e Rink (1989), revelaram que os professores mais eficazes do ponto de vista 
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pedagógico davam mais feedback específicos, para correção e consentâneos com o objetivo da 

tarefa. 

De um modo gradual, as investigações foram dando conta da existência de uma relação 

estreita entre o conhecimento científico, o relativo à matéria de ensino, e o conhecimento 

pedagógico, reconhecendo esta premissa como optimizadora do processo de ensino e 

aprendizagem (Rovegno, 1992; Schempp, Manross & Tan, 1998). 

O modelo denominado de Instrução Direta (Rosenshine, 1979; Rosenshine & Stevens, 1986) 

assenta no pressuposto da existência de uma relação sólida entre a intervenção do professor e 

o progresso dos alunos, tendo em conta: 

 Definição clara dos objetivos e conteúdos do ensino; 

 Focalização em matérias sequenciadas e estruturadas sob a orientação do professor; 

 Explicitações claras acerca da matéria; 

 Criação de expetativas positivas nos alunos; 

 Tarefas orientadas e supervisionadas pelo professor; 

 Colocação de questões de nível cognitivo que permitam respostas corretas; 

 Feedbacks orientados e emitidos no imediato. 

Porém, este tipo de modelo centrado na atuação do professor não resistiu ao advento das 

perspetivas construtivistas de Piaget (Richard & Wallian, 2005) ou de Vygotski (Light & Butler, 

2005), assistindo-se a partir da década de 90 à passagem dos modelos centrados no professor 

para modelos que colocam o aluno no centro do processo educativo (Chandler & Mitchell, 

1991; Turner & Martinek, 1995; Allison & Barrett, 2000). Passa-se então de um modelo 

explícito e autocrático, baseado em estratégias de instrução mais diretivas, para um modelo 

implícito e democrático, com recurso a estratégias menos diretivas. 

Tal como refere Rink (2001), o nível de envolvimento e empenho do aluno é reconhecido como 

um fator determinante para a sua aprendizagem, fator que é influenciado, positiva ou 

negativamente, pela relação que o professor estabelece. Nesta relação, os professores devem 

dar prevalência a uma intervenção positiva, realçando junto dos alunos o reforço, o elogio, o 

incentivo e o encorajamento daquilo que se considera como conduta desejável (Smith & Smoll, 

1984; Rosado & Mesquita, 2009). 

Outro dos fatores que influenciam positivamente a aprendizagem é referido por Rosado e 

Mesquita (2009), a saber, a adoção por parte dos alunos de uma atitude autónoma, 

responsável e comprometida nas tarefas curriculares propostas, sendo-lhes exigida assim uma 

atitude menos reativa e mais prospetiva (Balderson, 2001). 
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Tal como o entendido por Pajares (1992), onde as crenças se verificam como o fator que mais 

influencia as decisões do professor, o ensino e aprendizagem da disciplina de Educação Física, 

segundo Piéron (1988), caracteriza-se muito mais por opiniões subjetivas e pontos de vista 

pessoais do que pela lógica e rigor científico. 

Assim como sucede com os restantes professores, também o professor de Educação Física, no 

seu processo de socialização, incorpora diferentes experiências que moldam 

significativamente a sua forma de pensar (Carreiro da Costa, 1996). Segundo o autor, a 

Educação Física vive hoje numa confusão de objetivos e perspetivas, não existindo ainda 

conforme seria desejado, um corpo teórico comum a todos os profissionais. 

Na mesma linha de pensamento, Borges (2003) conclui que muito do conhecimento destes 

profissionais resultam das experiências vivenciadas na sua trajetória profissional e, mesmo 

antes dela, na qualidade de alunos do ensino superior (Sanchotene & Molina Neto, 2010). 

Por outro lado, Santos, Bracht e Almeida (2009) diz-nos que as práticas pedagógicas utilizadas 

pelos professores de educação física relacionam-se direta e indiretamente com a sua 

personalidade e motivação, pelo que, esconder a relação entre a esfera pessoal e a profissional 

não nos levará muito longe na compreensão das diferenças entre estes profissionais. 

Outro fator que influenciou, e que continua a influenciar, a existência de uma diversidade de 

práticas na orientação da aula de Educação Física foi o aparecimento, em número elevado, 

durante a década de 1990, de cursos com estruturas curriculares muito diferentes entre si 

(Brás, 1996). Na sua obra, Lovisolo (1995), refere-se a esta problemática como diferentes 

“tribos” que usam distintas “linguagens”, com reflexos muito evidentes na orientação ao nível 

das práticas letivas. Moreira e Ferreira (2012) vão mais longe ao se referirem à fragmentação 

da identidade profissional, enquanto resultado da formação com diferentes conceções, 

modelos, competências, conteúdos, linguagens e representações. 

Para avaliar o ensino é necessário um critério (bitola) que nos permita saber da sua qualidade. 

Em Educação Física, a definição destes critérios tem sido alvo de enorme controvérsia fruto de 

uma visão diferenciada acerca da essência da disciplina, ou seja, do seu conceito acerca 

daquilo que ela é, ou deve ser. Encontramos pois três perspetivas acerca da essência da 

Educação Física na escola, a saber, a biologista, a funcionalista e a behaviorista. Qualquer uma 

destas perspetivas, ou mesmo a mistura de algumas delas, não são conciliáveis com um 

conceito de educação que se pretende pedagogicamente responsável. Relativamente à 

primeira, sob o conceito biologista, a qualidade das aulas de Educação Física deve ser avaliada 

face ao grau de desenvolvimento das capacidades motoras condicionais e coordenativas. Esta 

conceptualização levanta duas objeções. Primeiramente, a dinâmica da carga inerente ao 

desenvolvimento significativo das capacidades motoras colide com as circunstâncias reais 



Página | 83  
 

vivenciadas na escola, por um lado a frequência, intensidade e duração dos estímulos e, por 

outro, o número de alunos, a heterogeneidade, as interrupções para férias, o número de horas 

semanais, entre outras. Em segundo, de carácter mais pedagógico-normativo, onde o ensino 

na escola tem de ser também educação, isto é, tem que fomentar nas crianças e nos 

adolescentes a autonomia e o desenvolvimento da sua personalidade. Na segunda conceção, a 

funcionalista, a qualidade das aulas da disciplina deve ser avaliada na medida em que 

desencadeiam nos alunos o prazer, contribuindo unicamente para a manutenção da alegria no 

movimento e no jogo. Por este conceito acarretar uma visão de carácter facultativo, baseada 

somente no prazer e no relaxamento, a sua desvantagem reside no facto de não reconhecer 

na disciplina de Educação Física um processo de ensino e aprendizagem, logo sem qualquer 

sentido face às suas potencialidades nos três domínios, cognitivo, psicomotor e sócio afetivo. A 

salientar que a aprendizagem de algo novo requer esforço, persistência, entrega, disciplina, 

trabalho árduo, nem sempre havendo lugar para o prazer, qualidades estas que definem bem 

a personalidade adulta, consciente e humana. Por último, na perspetiva behaviorista, a 

qualidade das aulas de Educação Física deve ser avaliada na medida em que contribuem para o 

aumento de rendimentos técnico-desportivos dos alunos. Esta perspetiva cai igualmente pelas 

razões pedagógico-normativas, ou seja, a disciplina tem também um papel a desempenhar na 

educação do aluno que não a mera otimização das habilidades desportivo-motoras. Qualquer 

uma destas três perspetivas se centra no condicionamento operativo de Skinner (estímulo  

reação  reforço), fundamentado no reducionismo positivista (redução da qualidade a 

quantidade, do geral ao particular, da essência ao fenómeno, do teórico ao empírico, do social 

ao biológico). A tarefa pedagógica responsável passa por uma organização da aprendizagem de 

uma qualquer atividade de índole desportiva que garanta uma formação harmoniosa, tanto 

das habilidades inerentes à própria atividade, como das suas capacidades. Em termos latos, a 

Educação Física na escola deve significar para os alunos o mesmo que a participação no 

desporto significa para muitas pessoas, um enriquecimento da sua qualidade de vida (Bento, 

1998). 

Com a orientação da aula de Educação Física vem a sua forma de avaliação. Antes de tudo, 

esta avaliação é uma questão filosófica e pedagógica e só depois uma questão técnica e 

didática. Relativamente à primeira questão, diferentes são as orientações que têm norteado a 

ação dos professores de Educação Física, a psicomotora que centra uma avaliação nos 

conteúdos deste domínio, a personalista que privilegia uma avaliação nos valores e atitudes, a 

iniciação desportiva com marcação predominante numa avaliação técnico-desportiva e a 

saúde com o objeto de avaliação na condição física. A linha filosófica que atualmente domina 

no ensino da Educação Física Escolar é eclética e portanto todos os seus objetos devem ser 
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integrados na avaliação (Rosado & Colaço, 2002). A comprovar esta dimensão eclética está a 

própria redação dos programas da disciplina que a define como, “a apropriação de habilidades 

técnicas e conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno, e na formação de aptidões, 

atitudes e valores proporcionadas pela exploração das suas disponibilidades de actividade 

física adequada – intensa, saudável, gratificante e culturalmente significativa” (p. 12). 

Numa conceção antropológica de referência, a Educação Física deverá exercer a sua ação na 

transmissão de experiências e respetiva produção de resultados na aprendizagem 

relativamente aos três domínios, técnico-motor ou dimensão operativa, interpessoal ou 

dimensão comunicativa e cognitivo-reflexivo ou dimensão discursiva. Com igual significado, 

mas por outras palavras, Borsum (1982, citado por Bento, 1998), refere que “a qualidade das 

aulas de Educação Física deve ser avaliada na medida em que incluem a participação dos 

alunos na tomada de decisões, contemplam os seus problemas, questões e ideias, fomentam as 

relações sociais e tomam em consideração as diferenças de condições de aprendizagem” (p. 

56). 

É propósito fundamental da Educação Física e do Desporto não só o desenvolvimento físico 

mas, também, o desenvolvimento pessoal, social e moral dos indivíduos. Não havendo por 

parte dos profissionais intervenientes qualquer dúvida neste postulado, a ação pedagógica por 

si exercida não encontra, ainda, eco em suas práticas (Rosado & Mesquita, 2009). “Mais do 

que o aperfeiçoamento físico e a adopção de estilos de vida saudáveis, o que já não seria 

pouco, a educação desportiva é um projecto de educação social, cívica, …” (p. 11). Importa 

portanto considerar a sua implementação na prática. Passar da ideologia à ação, deixar aquilo 

que os autores referem como “currículo oculto” para passar à sua didática. Só assim se poderá, 

significativamente, perspetivar a sua concretização. 

A implementação das tarefas inerentes a uma avaliação efetiva e consciente coloca alguns 

entraves de ordem prática, visto que o professor não dispõe do tempo necessário para lhe 

dedicar. Muitas das estratégias prescritas pela bibliografia da didática encontram-se apenas 

adequados para o avaliador-investigador e não para o avaliador-professor. Para que a sua 

aplicação prática seja uma realidade, cada professor, independentemente da sua conceção do 

ensino e da disciplina que leciona, deve definir claramente o que é importante e aquilo que 

procura, entre os demais tipos de instrumentos de observação, selecionar e optar por aquele 

que lhe confere melhores resultados, documentar os dados recolhidos mais significativos, 

estabelecer critérios que auxiliem na decisão referente à satisfação ou insatisfação face aos 

resultados objeto de análise, e, muito importante, encarar a possibilidade real de mudar 

rotinas em caso de resultados não conseguidos (Bento, 1998). 
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O objetivo da Educação está intimamente associado ao desenvolvimento sócio afetivo do 

indivíduo alvo, contribuindo decisivamente para a sua socialização. Competências deste 

domínio da aprendizagem, como as atitudes, os valores e os comportamentos sociais 

apropriados, são desenvolvidos transversalmente segundo as diferentes disciplinas que 

integram o currículo escolar. Relativamente à disciplina de Educação Física, os respetivos 

programas nacionais apelam em grande escala ao desenvolvimento das competências sócio 

afetivas, quer as relativas à generalidade, quer às demais específicas da disciplina e que se 

prendem em traços gerais com as regras de participação no Desporto, entre outras, o respeito 

pelo adversário, pelas decisões da arbitragem e pelas opções e falhas dos colegas, o fair-play e 

o desportivismo, o empenho e a perseverança, a tomada de decisão e a autonomia, a 

cooperação. Uma vez que a Educação Física intervém amplamente neste domínio, a sua 

avaliação neste âmbito não poderia deixar de ser também ela considerável (Rosado, s. d.). 

Pese embora a unanimidade de opinião acerca da importância desta dimensão no ensino, 

pouco se sabe das estratégias de intervenção pedagógicas a aplicar na prática. De facto, os 

estudos de índole científica que tratem de assuntos relacionados com esta temática são 

escassos. Atualmente, os esforços evidenciados neste sentido são pouco sistematizados, 

significando para os professores em geral uma preocupação marginal centrada unicamente em 

momentos específicos da aula, que não passam mais do que uma forma de currículo oculto. 

Neste estudo, cujo objetivo se encontrava na identificação das práticas que os professores de 

Educação Física adotavam relativamente às aprendizagens do domínio sócio afetivo, foram 

consideradas as competências, as atitudes e os valores genéricos e específicos do desporto, a 

personalidade, a interação com os outros, a cooperação, a autonomia, a ética desportiva, a 

socialização específica, a autoestima, a autoimagem, o gosto pelas atividades físicas, a 

cordialidade, a entreajuda, a iniciativa, a responsabilidade pessoal, a cooperação, a 

solidariedade, a satisfação de si próprio, a segurança pessoal e coletiva. O estudo revela que os 

professores de Educação Física reconhecem a sua disciplina como um importante instrumento 

de formação neste âmbito e que os efeitos desejados não se obtêm de uma forma automática, 

necessitando para isso da criação de ambientes ótimos ao seu desenvolvimento. Contudo, o 

estudo parece também revelar que as estratégias utilizadas para intervir neste domínio são 

meramente marginais, não se vislumbrando uma inequívoca sistematização e planificação das 

ações necessárias à sua implementação (Rosado, s. d.). 

Através da investigação efetuada no âmbito da avaliação das aprendizagens em Educação 

Física, Rosado e Colaço (2002) denunciam algumas das orientações eleitas pelos professores 

da disciplina. Conceções diferentes da Educação Física, nomeadamente, da importância 

relativa das suas finalidades, traduzem-se, indubitavelmente, em sistemas e instrumentos de 
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avaliação diferentes. O desafio maior para a Educação Física é a individualização e a  

diferenciação do ensino acompanhada pela individualização e diferenciação dos processos de 

avaliação, pelo que a classificação do aluno deve ser resultado do grau de concretização dos 

objetivos para si definidos. Sem pretender a assunção de uma filosofia de avaliação de 

natureza normativa, onde os alunos são seriados relativamente a uma norma, não nos deve 

também chocar a existência de uma mesma classificação final, obtida por estudantes com 

percursos formativos diferenciados devido ao facto de assumirem capacidades também elas 

diferenciadas. 

Em relação à ambiguidade requerida ao domínio sócio afetivo, Sánchez (1996; citado por 

Rosado & Colaço, 2002) é do entender que as aprendizagens relacionadas como a vontade, a 

participação e os valores são fundamentais em Educação Física mas que não devem constituir 

uma preocupação de maior. Entende também que, relativamente ao domínio cognitivo, não se 

deve sobrecarregar os alunos com excessivas noções teóricas. 

Relativamente aos conteúdos passíveis de serem avaliados, Laws (1995; citado por Rosado & 

Colaço, 2002) refere que “… nem tudo em Educação Física pode ser objecto de avaliação e de 

relatório, havendo, pois, o perigo de se considerar relevante apenas o que é avaliável e aquilo 

que não é possível de medida ser desvalorizado no plano do conhecimento. Neste contexto, a 

avaliação pode tornar-se muito restritiva e estabelecer limites desnecessariamente apertados 

sobre o que é, no essencial, uma questão muito ampla” (p. 74). 

Segundo Hastie e Siedentop (1999), a compreensão dos contextos de aprendizagem em 

Educação Física depende da capacidade do professor em tarefas de gestão, de instrução e de 

sociabilização: progressões adequadas, ritmo da sessão, gestão do risco (pode conduzir a um 

desinvestimento na atividade) e da ambiguidade (tarefas claras e explícitas), critérios de êxito 

ajustados à experiência anterior e ao nível de prática dos alunos e escolha criteriosa dos 

conteúdos. 

Ao professor desta disciplina curricular é-lhe exigido também o domínio de competências do 

foro organizacional, concretamente em competências de controlo da ordem e da disciplina, 

alicerce este fundamental para a criação de ambientes positivos de interação e aprendizagem. 

As regras a estabelecer deverão ser vistas como parte do enquadramento da atividade. Os 

objetivos passam pela salvaguarda da segurança física e emocional, pela promoção da atenção 

e da participação e para o uso adequado dos equipamentos (Rosado & Mesquita, 2009). 

O entusiasmo é outro componente fundamental para a criação de ambientes de aprendizagem 

favoráveis. De facto, a motivação e a paixão que o professor demonstra tem efeitos muito 

positivos no processo de negociação face às resistências dos alunos. Uma informação 

transmitida com entusiasmo é mais convincente (Siedentop, 1983) junto dos alunos, podendo 
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ser aplicada através de condutas simples, entre outras, uma inflexão na voz, uma exuberância 

num movimento, a forma de como se desloca na aula, o constante encorajamento, 

incitamento, sorriso e aplauso (Looke & Woods, 1982; citado por Rosado & Mesquita, 2009). O 

entusiasmo deve pois ser entendido como uma condição subjetiva de implicação qualitativa ao 

nível da motivação, do interesse, da atenção, do ambiente humano e relacional, da capacidade 

de trabalho, da estrutura e da coesão de grupos, da gestão de conflitos e de emoções, do 

empenhamento, da participação e da própria competição (Gage, 1972; citado por Rosado & 

Mesquita, 2009). 

No ensino da Educação Física são quatro os fatores que parecem associar-se diretamente ao 

êxito pedagógico, a saber, o tempo durante o qual o aluno se encontra em atividade motora, 

também denominada de tempo de compromisso motor, o ambiente vivido durante essa 

atividade ou clima positivo, as reações à prestação motora ou retroalimentação, também 

designada de feedback, e a organização das condições de prática pela estreita relação com os 

demais fatores (Piéron, 1988). 

O perfil de desempenho requerido ao professor de Educação Física encontra-se diretamente 

relacionado com as finalidades requeridas para a disciplina. Numa retrospetiva histórica, estas 

finalidades sofreram algumas alterações (ver Figura 5). 

 

Figura 5 - Evolução dos objetivos requeridos à disciplina de Educação Física na escola 
(Piéron, 1988) 

  

No âmbito da orientação a dar pelo professor da disciplina, o ensino das Educação Física 

pretende contribuir para o desenvolvimento físico, psíquico e social do indivíduo, fomentando 

por este facto o desejo de continuar a praticá-las uma vez saído da escola. Esta orientação na 
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intervenção encontra-se expressa na taxonomia proposta por Verhagen (1974; citado por 

Piéron, 1988) que subdivide os objetivos pedagógicos da disciplina em três domínios, o 

cognitivo, o afetivo e o psicomotor. 

Com efeito, não só os gestos técnico-táticos se podem transformar em objetivos operacionais 

no lecionar da disciplina de Educação Física. Um objetivo geral, como a cooperação entre os 

elementos da turma, pode concretizar-se mediante um estudo sociométrico que indicará o seu 

ponto de partida. De igual forma, pode medir-se o desportivismo que se definiria em termos 

observáveis da aceitação, sem discussão, das decisões da arbitragem (Piéron, 1988). 

A considerar também que os estudos efetuados em educação física mostram que na 

abordagem de determinadas disciplinas desportivas, como a Ginástica, os alunos não alcançam 

quase nunca um nível de atividade física correspondente à quantidade mínima de exercício 

que toda a sessão de atividade física deveria conter. Por esta razão, Piéron (1988) refere que a 

sessão deve ser complementada com atividades destinadas a favorecer o desenvolvimento 

muscular e a ativação do sistema cardiorrespiratório. 

Outro dos fatores com muita influência no êxito pedagógico e de enorme importância na 

orientação das atividades letivas propostas em Educação Física é a proposta de atividades 

significativas. Naturalmente, não se pode esperar sempre a obtenção de efeitos de 

transferência consideráveis de uma tarefa para outra. As atividades devem encontrar uma 

correspondência com a lógica de prática da modalidade. A título de exemplo, Piéron (1988) 

refere que não se pode esperar uma transferência significativa de uma atividade praticada em 

forma de exercício artificial para uma situação de jogo formal. Em alguns estudos científicos, 

esses exercícios artificiais representam mais de 50% das atividades propostas, relegando as 

situações de jogo para valores entre os 7-8% o que é manifestamente baixo. Os exercícios 

preparatórios devem ser usados apenas para corrigir determinados erros ou insuficiências, 

aplicados de modo individualizado e com grupos homogéneos. 

A organização recrutada para o ensino de um determinado conteúdo da disciplina deve 

favorecer a participação de um maior número de alunos possível. Neste sentido, há que evitar 

os exercícios, jogos ou procedimentos que conduzam à exclusão dos alunos. É sempre bom 

lembrar que, segundo Piéron (1988) os primeiros eliminados são precisamente os que 

necessitam de mais atividade. 

Para além da organização dos conteúdos, cada aula deve assegurar um efeito fisiológico 

suficiente. O esforço deve ser continuado de maneira a obter uma curva de intensidade 

progressivamente ascendente, observando o seu auge durante a parte fundamental da aula, 

sendo igualmente necessário respeitar o princípio fisiológico de alternância dos esforços, ora 

intensos, ora de recuperação ativa ou momentos de relativo relaxamento. Cada uma das aulas 
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deverá estimular as grandes funções orgânicas e os grupos musculares mais importantes. 

Também é sabido que as sessões orientadas preferencialmente para a aprendizagem, a curva 

de intensidade adotará uma forma diferente (Piéron, 1988). 

De forma a evitar situações de aborrecimento, Piéron (1988) entende que o professor deve 

diversificar as atividades propostas, as situações e as formas de organização. Mesmo 

considerando que os exercícios mais simples sejam os mais eficazes, pode ser absolutamente 

necessário alterar o seu contexto para manter a motivação do aluno num nível que lhe permita 

realizar a atividade no seu máximo empenho. 

Será de todo impossível abordar a competência do professor de Educação Física sem saber das 

suas competências na aplicação dos diferentes estilos de ensino. Tal como Mosston (1966, 

1981; citado por Piéron, 1988) os descreveu, os estilos de ensino contribuem para clarificar e 

organizar aquilo que muitas vezes se denomina de métodos de ensino. Quando nos referimos 

a esta temática nunca é demais salientar que não existe um estilo ideal de ensino, tão pouco 

existe uma hierarquia entre eles, somente deve ser equacionado qual deles melhor se adequa 

ao momento. Mais, na mesma aula podem ser adotados vários estilos de ensino em 

simultâneo. 

Segundo Piéron (1988), podemos diferenciar quatro estilos de ensino, o comando, a alocação 

de tarefas, o recíproco e o programa individual, respetivamente, de menor para maior 

autonomia do aluno na realização das atividades letivas propostas pelo professor. 

 

 

Figura 6 - Estilos de ensino 

(adaptado de Mosston & Ashworth, 1990) 
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Uma das aproximações científicas mais conhecidas no âmbito dos estilos de ensino é a 

desenvolvida por Muska Mosston, da Reutgers University, na década de 60. A teoria do 

Spectrum, tal como é conhecida atualmente, sofreu várias alterações ao longo do tempo, 

sendo características (ver Figura 6): teoria que enforma um conjunto de tomadas de decisão 

de pré-impacto, impacto e pós-impacto; desenvolve vários domínios, também denominados 

de canais de desenvolvimento, que são mais ou menos estimulados de acordo com o estilo 

utilizado, físico ou motor, social, emocional, cognitivo e moral ou ético; encontra-se 

organizada, denominando cada um dos estilos com uma letra do alfabeto, A – Comando, B – 

Tarefa, C – Recíproco, D – Auto-controlo, E – Inclusão, F – Descoberta Guiada, G – Solução de 

problemas pela forma Convergente, H – Solução de problemas pela forma Divergente, I – 

Individual, J – Iniciado pelo Aluno e K – Auto-ensino; os estilos não se contrapõem, antes 

complementam-se; partem da simples reprodução de um modelo até à produção de um novo 

conhecimento; envolvem graus diferentes de independência, performance motora, 

criatividade, participação no grupo, entre outros (Mosston & Ashworth, 1990). 

 

 

Figura 7 - Gestão do tempo de aula 

(Piéron, 1988) 

 

Grande parte dos comportamentos do aluno, em especial aqueles que devem conduzir às 

aprendizagens motoras, depende das intervenções do professor ou das atividades letivas 

eleitas por ele. Um dos mais importantes fatores que influenciam o êxito pedagógico é o 

conceito do tempo empregue para a realização da tarefa. Será sempre bom lembrar que a 
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Educação Física não foi introduzida no horário dos alunos apenas para lhes oferecer um 

momento de lazer. Aqui, tal como noutra disciplina do currículo, o tempo programa advém da 

carga horária estipulada por lei, nomeadamente, na gestão do currículo em cada um dos ciclos 

de ensino, sendo que o professor não tem, de nenhum modo, poder de o aumentar. Já no 

tempo útil, no tempo disponível para a prática e, principalmente, no tempo de compromisso 

motor, conforme se pode observar na Figura 7, é a competência do professor o mais evidente 

fator que determina a sua dimensão (Piéron, 1988). 

O mesmo autor refere que os estudos efetuados com o objetivo de quantificar o tempo de 

empenhamento motor dos alunos apontam para os 15 a 30% do tempo útil. Este tempo é 

manifestamente insuficiente para se alcançar os objetivos fixados da Educação Física. O tempo 

de empenhamento motor encontra-se submetido à influência de vários fatores que podem ser 

classificados em variáveis de contexto e variáveis de programa. Sobre a quantificação deste 

tempo em relação às variáveis de contexto, os estudos recentes mostram que existem 

diferenças pouco significativas entre rapazes e raparigas, quase sempre a favor dos primeiros, 

não necessariamente a favor das turmas com menor número de alunos e que este tempo 

diminui à medida que se avança no nível de escolaridade. A maior variação observada parece 

ser nas variáveis de programa, ou seja, nos fatores que dependem da ação do professor, pelo 

menos parcialmente, do grau de domínio das matérias e respetivos objetivos, bem como, das 

suas qualidades profissionais. Geralmente, o tempo de empenhamento motor diminui quando 

se passa de objetivos centrados na aptidão física, a objetivos de recreação ou de 

aprendizagem. 

Continua afirmando que uma das medidas que o professor dispõe para aumentar o tempo de 

empenhamento motor específico é a seleção dos meios mais adequados. Sabendo de antemão 

que a individualização do ensino é utópica, o professor pode criar grupos de níveis ou utilizar o 

método de ensino por alocação de tarefa, oferecendo assim várias possibilidades aos seus 

alunos. Outra destas medidas é a melhoria das estratégias de organização da classe, entre 

outras ações, designar com precisão os alunos responsáveis pela manipulação do material, 

manter o mesmo tipo de exercícios e constituir rapidamente as equipas. 

Entre outros estudos, Davies (1982) e Mohr & Barrett (1962), ambos citados por Piéron (1988), 

referem que os alunos obtêm melhores resultados na tarefa proposta quando o professor 

informa sobre os princípios motores da sua execução, bem como a sua organização. A 

informação transmitida na introdução de uma atividade não é algo que possa ser improvisado. 

Na fase de preparação da aula, a informação deve ser devidamente trabalhada e planeada do 

modo a torná-la clara, precisa e concisa. Durante a sua transmissão, o professor deve ter o 

controlo sobre todos os alunos de modo a evitar distrações. 
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O domínio das competências associadas à atribuição do feedback, observação, interpretação e 

decisão, exige competência técnico-científica do professor, face aos conteúdos a abordar. 

Várias são as investigações efetuadas no âmbito da psicologia que demonstram uma interação 

direta e positiva entre o conhecimento dos resultados da prestação motora e o progresso na 

aquisição dessas habilidades. É por este facto que o feedback, enquanto resposta do docente à 

execução motora dos alunos, se constitui como um dos elementos de eficiência do professor. 

Sobre este assunto, Bloom (1956), considera que uma intervenção assertiva do professor ao 

nível da atribuição do feedback pode representar a quarta parte da variância do nível de 

aquisição dos alunos. 

Na atribuição do feedback pedagógico, a competência do professor é verificada através da 

concordância entre a estratégia utilizada na instrução e o erro primário que impede a correta 

realização (Piéron, 1988). 

Os estudos efetuados no âmbito da observação dos docentes indiciam que, em termos 

médios, o feedback é utilizado aproximadamente uma vez por minuto (Arena, 1979; Fishman 

& Tobey, 1978; ambos citados por Piéron, 1988), o que equivale a uma frequência muito baixa. 

Se tivermos em conta o número habitual de alunos que constituem uma turma, é fácil concluir 

que cada um deles terá realmente muito poucas oportunidades de ser informado 

corretamente aquando da sua execução. 

Em duas investigações efetuadas com professores selecionados pela qualidade da sua relação 

pedagógica e por desempenharem um papel de modelo para os seus colegas, Piéron e R. 

Delmelle (1983) e Piéron e V. Delmelle (1983), ambos citado por Piéron (1988) verificaram que 

a frequência da atribuição do feedback subira até quatro vezes por minuto aproximadamente. 

Porém, sabe-se hoje que o aumento da frequência nas reações do professor face à execução 

do aluno não se encontra diretamente relacionada com a sua antiguidade, antes com as 

qualidades profissionais naturais ou adquiridas (Freedman, 1978; citado por Piéron, 1988). 

Segundo Piéron (1988), a intervenção do professor ao nível da organização do exercício não se 

encontra diretamente relacionada com a matéria de ensino (situações administrativas, relação 

com os alunos, material). Porém, a intervenção e este nível pode influenciar 

consideravelmente a qualidade do ensino e, por conseguinte, o êxito pedagógico, 

repercutindo-se especialmente no tempo de empenhamento motor. São variáveis 

mensuráveis que refletem a qualidade da organização: a parte referente à intervenção na 

organização; o tempo dedicado pelos alunos às atividades de organização; a duração da fase 

de organização; a duração das transições; e, o tempo total de organização. 

Um processo que vise a melhoria das competências relacionadas com a organização tem de 

passar, fundamentalmente, pela transformação do tempo disponível para a prática em tempo 
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de empenhamento motor específico, bem como, por conseguir a participação de um maior 

número possível de alunos em simultâneo na atividade proposta (Piéron, 1988). Para o efeito, 

o professor deve reduzir o número de períodos para a organização (manter o mesmo esquema 

organizativo) e reduzir também a sua duração (planificação do tempo, aprender diversas 

formações de exercícios, precisão e sequência na colocação do material, eleger uma posição 

que permita ter uma boa visibilidade). 

A importância do domínio das competências relacionadas com o controlo e a disciplina da 

classe tem a ver, principalmente, com a criação de ambientes favoráveis ao trabalho e à 

atividade motora de um maior número de alunos possível. Segundo Piéron (1988), para a 

maioria dos professores, sejam eles experientes ou não, a manutenção do controlo e da 

disciplina é considerada como condição indispensável à sua função, sendo geralmente a 

primeira das suas preocupações. 

Jamais se poderá perspetivar o desenvolvimento efetivo do processo ensino e aprendizagem 

baseado, maioritariamente, em interações negativas com os alunos, em resolver 

continuamente conflitos entre os próprios alunos ou mesmo entre o professor e os alunos 

(Siedentop, 1983). 

Alguns professores parecem ter problemas crónicos ao contrário de outros que conseguem 

respeito e obediência sem nenhum esforço aparente. Estes últimos triunfam mesmo em 

turmas difíceis enquanto os primeiros não parecem dominar sequer as mais fáceis. A obtenção 

do respeito e da obediência não é casual, nem tão pouco devido às excecionais qualidades 

pedagógicas por parte do professor ou uma especial docilidade dos alunos. Desde logo, nada 

tem que ver com a aplicação de truques ou receitas infalíveis, pois os alunos não são tão 

incrédulos ao ponto de se submeterem a um qualquer estratagema. A liberdade de 

movimento que caracteriza a prática da disciplina de educação física pode contribuir para 

agravar os problemas relacionados com o controlo e a disciplina da classe. As questões que se 

relacionam com a disciplina são particularmente complexas e a sua análise através da 

observação direta apesenta-se como uma tarefa difícil, sobretudo porque cada problema de 

disciplina tem a sua própria história. Quase sempre, a ocorrência de um episódio de 

indisciplina é o resultado de um contínuo de conflitos mais ou menos resolvidos, mais ou 

menos aceites, entre o aluno e o professor ou os colegas. A salientar igualmente que o 

controlo da classe é mais uma questão de prevenção do que de solução de problemas que vão 

ocorrendo durante a sessão (Piéron, 1988). 

Num estudo efetuado no âmbito do ensino da Educação Física, Carreiro da Costa (1988) 

constatou que o sucesso pedagógico resultou de um conjunto muito variado de fatores e, 

fundamentalmente, da capacidade do professor em conjugar e articular simultaneamente 
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todos esses fatores numa determinada situação, a funcionar em favor da maximização e 

otimização das condições de aprendizagem dos alunos. 

Tal como o referido por diversas vezes no presente documento, o sucesso pedagógico 

depende de vários fatores, entre os quais se destaca a competência do professor e o empenho 

do aluno, associando-se positivamente com o sucesso educativo, entre outras: a oportunidade 

de aprendizagem proporcionada por um aumento significativo de participação nas atividades 

letivas específicas, como forma de aumentar o tempo potencial de aprendizagem (Siedentop, 

1983) (Mesquita, 1992) (Graça, 1997); o número, o tipo e a qualidade das experiências 

proporcionadas pelo professor e participadas pelos alunos (Graça, 1997) (Mesquita, 1992); o 

número de repetições realizadas pelos alunos e a taxa de sucesso obtida (Alexander, 1983) 

(Carreiro da Costa, 1988) (Piéron, 1996) (Graça, 1997); uma taxa elevada observada no tempo 

de empenhamento motor específico (Carreiro da Costa, 1988); a gestão do tempo de aula 

(Siedentop, 1983); uma boa organização, sem perda de tempo (Piéron, 1996); o uso do 

feedback pedagógico e a participação motora e cognitiva com qualidade e quantidade 

(Carreiro da Costa, 1988); uma adaptação constante às diferentes necessidades dos alunos, a 

importância da função de instrução e a focagem sistemática dos aspetos críticos de cada 

elemento da aprendizagem aos alunos (Carreiro da Costa, 1988); um número elevado de 

repetições no exercício critério, a garantia de níveis intermédios de exercitação parcial da 

tarefa e o formecimento de informações que expliquem a realização do gesto técnico, bem 

como para a sua correção (Carreiro da Costa, 1988) (Mesquita, 1992) (Graça, 1997); um 

número elevado de execuções realizadas pelos alunos (Yerg, 1981) (Silverman, 1985); um 

maior número de execuções, um reduzido tempo dispendido na apresentação das tarefas, 

uma observação constante da prática e o incentivo frequente do aluno (Yerg, 1981); um 

elevado nível de empenhamento por parte dos alunos (Silverman, 1985); uma prática com um 

grau de dificuldade adaptado ao nível de desempenho dos alunos (Silverman, 1985); um 

tempo reduzido em tarefas de gestão (Phillips & Carlisle, 1983); uma elevada taxa de prática 

específica, um reduzido tempo de prática global, uma informação precisa, o uso do feedback 

apropriado e a ausência de comportamentos desviantes (Carreiro da Costa, 1988); um maior 

tempo de informação coletiva específica, um maior tempo de atividade motora individual, um 

amior tempo de exercitação do exercício alvo de aprendizagem, menores tempos de transição, 

menores tempos de gestão e um maior tempo útil de aula (Carreiro da Costa, 1988) (Piéron, 

1996); um tempo de espera dos alunos muito reduzido, um tempo elevado em exercícios de 

aperfeiçoamento das habilidades motoras, um tempo reduzido nas tarefas de gestão da aulas 

e um clima emocional positivo (Siedentop, 1983) (Piéron, 1996). 
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Num estudo efetuado com o objetivo de analisar a relação entre a motivação e a prestação na 

realização de um movimento em Educação Física, que contou com a participação de 363 

alunos, dos quais 227 eram rapazes e 136 raparigas, com idades compreendidas entre os 12 e 

os 16 anos, Moreno, González-Cutre, Martín-Albo e Cervelló (2010) concluiram que existe uma 

relação direta entre o aumento da motivação intrínseca e o aumento da prestação, sendo este 

facto a considerar pelos professores da disciplina no exercício da sua função. 

O professor de Eduação Física eficaz é aquele que domina, não só, todo um conjunto de 

procedimentos técnicos, como também sabe o que fazer com eles, utilizando-os mediante a 

variabilidade dos contextos que enformam o processo educativo, destacando-se, entre outros, 

o tipo de participação dos alunos (Siedentop & Eldar, 1989). Estes autores referem que um 

bom professor deve: 

 Questionar-se sobre as razões implícitas da sua tomada de decisão; 

 Questionar-se acerca do insucesso dos seus alunos; 

 Conceber os seus planos de aula como meras hipóteses para efetivar o 

desenvolvimento do seu trabalho, podendo, ou não, ser concretizado parcial ou 

totalmente de acordo com a resposta dos alunos à atividade letiva proposta; 

 Realizar uma leitura e análise crítica dos manuais ou às propostas didáticas que lhe são 

apresentadas; 

 Questionar-se em relação às atribuições da escola e sobre se as mesmas estão a ser 

concretizadas. 

Infelizmente, subsistem professores de Educação Física que consideram suficiente os seus 

alunos evidenciarem uma conduta apropriada e participarem de um modo divertido na 

atividade desportiva proposta. Para estes professores o que conta é manter os seus alunos 

ocupados, felizes e obedientes (Placek, 1984). 

Num estudo efetuado sobre a construção da identidade profissional do professor de educação 

física, na Noruega, Dowling (2011) percebe que os pontos de vista que sustentam a ideia de 

profissionalidade não se encontram explicitamente fundados nas “boas práticas” docentes ou 

no verdadeiro papel do professor nas escolas pós-modernas. Pelo contrário, o estudo parece 

demonstrar que a formação docente valoriza muito mais a prática desportiva dos futuros 

professores, em detrimento da reflexão-ação sobre as práticas, como seria desejável e 

necessário. 

Numa revisão sistemática da literatura, Gomes, Ferreira, Pereira e Batista (2013) concluem que 

a construção da Identidade Profissional do professor de educação física depende fortemente 

do desenvolvimento profissional. O estudo refere ainda que o processo é, por um lado, 
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condicionado pelas vivências e crenças anteriores à formação inicial e, por outro, resultante do 

exercício das tarefas e das funções desempenhadas pelos docentes. De certo modo, os demais 

estudos revisados parecem dar ênfase à ineficácia de alguns programas de formação inicial 

destes professores. Importa pois formar para a reflexão, para a partilha e para a cooperação. 

 

Caracterização dos conceitos de eficácia, de desempenho e de competência 

 

Na perspetiva do professor como objeto de avaliação, Santos et al. (2009), consideram como 

absolutamente necessário a caracterização dos conceitos de eficácia, de desempenho e de 

competência. 

Segundo Medley (1987; citado por Santos et al., 2009), a competência é entendida como o 

reportório do professor, porém sem a consideração desses atributos sobre os outros sujeitos; 

o desempenho como associado à qualidade do ato de ensinar, enquanto capacidade de 

mobilizar e aplicar as competências em cada instante; a eficácia como o efeito do desempenho 

do professor sobre o aluno e as suas aprendizagens. 

Tal como o médico concretiza a sua profissão no ato clínico ou o juiz no ato jurídico, o 

professor identifica-se no ato pedagógico. O conhecimento profissional que se encontra 

associado ao docente com sucesso passa pelo domínio de diferentes destrezas e que se 

relacionam com o conhecimento de conteúdo, do curriculum, pedagógico geral e de conteúdo, 

dos alvos e finalidades, dos discentes e dos próprios contextos onde a ação decorre (Lee 

Shulman, 1987; citado por Sá-Chaves, 2007). Para além destas, Freema Elbaz (1988; citado por 

Sá-Chaves, 2007), acrescenta o conhecimento que o professor tem de si próprio, enquanto 

capacidade de conhecer, identificar e manipular conscientemente as demais destrezas. 

Um profissional competente é todo aquele que detém um vasto reportório de conhecimentos 

e capacidades que lhe permite, em consciência e de um modo autónomo, avaliar e selecionar 

com correção e oportunidade a melhor solução para cada caso em particular. Segundo Ralha-

Simões (1997; citado por Sá-Chaves, 2007), a competência pedagógica integra uma 

componente técnica, de natureza utilitária e instrumental, uma componente clínica, enquanto 

protagonista na resolução de problemas, a componente crítica, sob a qual se perspetiva uma 

visão mais abrangente e interativa do ponto de vista social e do ensino, e uma componente 

pessoal, englobando nesta os valores, conhecimentos e convicções em que acredita e que lhe 

são próprias, facto que marca ainda mais uma referência bem antiga, para além de ensinar 

aquilo que sabe, o professor ensina aquilo que é. 



Página | 97  
 

Especificamente no âmbito da lecionação da disciplina de Educação Física na escola, o estudo 

de Siedentop e Eldar (1989) caracteriza a diferença entre eficácia e competência desta forma: 

 Os professores eficazes são aqueles que favorecem a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral dos seus alunos; 

 Por sua vez, os professores competentes são vistos como aqueles que fazem o mesmo 

mas a um nível mais elevado, ou seja, vão mais além na qualidade do que os eficazes; 

 A competência encontra-se intimamente relacionada com a matéria lecionada e a 

respetiva contextualização; 

 A experiência funciona como condição essencial da competência, mas não primordial; 

 A competência prende-se com a combinação entre estratégias excecionais de ensino e 

um perfeito controlo de uma determinada atividade especifica; 

 Um ensino competente exige um conhecimento profundo dos objetivos, das 

estruturas, dos conteúdos e dos métodos específicos à matéria de ensino; 

 Enquanto a eficácia no ensino se encontra ao alcance de todos os professores, mesmo 

dos principiantes, a competência necessita de mais tempo para um afinamento 

profissional, sendo que a via para a alcançar são ainda pouco conhecidas. 

De acordo com Carreiro da Costa (1991), os professores com sucesso são aqueles que 

denotam as seguintes características: 

 Detêm um conhecimento científico e pedagógico profundo; 

 Possuem um vasto leque de repertório que lhes permite enfrentar com sucesso os 

problemas que se lhe colocam; 

 Acreditam na importância da qualidade do ensino e que o seu papel passa por 

promover o desenvolvimento integral dos seus alunos; 

 Conscientes da incerteza e da complexidade inerentes ao processo educativo, 

apresentam um espírito crítico sobre si mesmos e sobre o seu trabalho, estando 

sempre dispostos a aplicar as alterações que se mostrarem necessárias; 

 Atuam de acordo com os princípios éticos e morais. 

 

2.4 Instrumentos de observação de aulas 

 

No âmbito da avaliação do desempenho do professor na escola, onde se inclui obviamente o 

professor de Educação Física, a observação de aulas surge como obrigatória para os docentes 

em período probatório, para os docentes integrados no segundo e quarto escalão, para 
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atribuição da menção de Excelente, em qualquer escalão, e ainda para os docentes integrados 

na carreira que obtenham a menção de Insuficiente. 

Esta observação de aulas (Artigo 18º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de 

fevereiro, 2012) tem como propósito último avaliar a competência científica e pedagógica do 

professor. Integrada na avaliação externa, o instrumento de observação obedece ao 

estipulado no guião de observação da dimensão científica e pedagógica, na classificação da 

observação de aulas e nos parâmetros científicos e pedagógicos e níveis de desempenho, 

respetivamente anexo I, II e III do Despacho n.º 13981/2012, de 26 de outubro (2012). 

Sabe-se hoje que uma avaliação rigorosa e justa combina diferentes instrumentos, entre os 

quais, a observação de aulas, no intuito de possiblitar uma melhor análise do trabalho do 

professor (Cassettari, 2014). 

A confirmar isso mesmo, Peterson (1990, p. 201), sublinha que “nenhuma linha de evidência 

fornece, sozinha, uma imagem total do que os professores fazem”, ou, Darling-Hammon (1990, 

p. 26), que diz “qualquer método é mais útil em combinação com outros que complementem as 

informações por ele fornecidas”. 

Por outras palavras, Barber (1990) refere que as fraquezas de algumas técnicas podem ser 

minimizadas através da combinação com outras técnicas, acrescentando um facto que tem 

tanto de interessante como de curioso, que o objetivo desta combinação passa por permitir 

junto dos avaliados uma sensação de conforto e confiança, bem como, atender às demandas 

do público e de administradores por objetividade. 

O trabalho de um professor é verificado maioritariamente em sala da aula. Por isso mesmo, a 

sua avaliação deve incidir precisamente aqui. Entre outras formas possíveis e disponíveis na 

metodologia, a observação de aulas constitui um instrumento privilegiado de análise e estudo 

da qualidade docente, nomeadamente, a forma como os conteúdos são apresentados e 

trabalhados, como é realizada a gestão do tempo de aula, como é organizado o espaço físico e 

materiais didáticos, como se relacionam com os seus alunos e como estes se relacionam entre 

si, como é feita a participação dos alunos nas aulas, entre outros (Cassettari, 2014). 

Todavia, é necessário ter a consciência das limitações que a observação de aulas aufere. A sua 

aplicação pode levar ao risco de registar uma visão artificial daquilo que ocorre diariamente 

(Stronge & Tucker, 2003). 

Como afirma Stodolsky (1990), a observação de aulas é um bom instrumento para avaliar 

comportamentos e ações dos professores, mas são limitados para avaliar os processos que os 

levam a comportarem-se dessa forma, principalmente ao nível dos seus pensamentos e dos 

seus sentimentos. Outra limitação é referida pelo autor e diz respeito ao trabalho “invisível” 

que é sempre necessário realizar para que uma determinada aula ocorra daquela forma e não 
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de outra, referindo-se concretamente à sequência do planeamento e às experiências 

anteriores que levam a alterações dos métodos e das estratégias. 

Como refere Reis (2011), a observação de aulas pode ser utilizada em diferentes processos de 

supervisão e com objetivos distintos, nomeadamente, em período probatório ou num período 

de indução profissional, em estágio de iniciação à prática profissional, em processos informais 

no apoio e desenvolvimento profissional, bem como, em processos formais de avaliação de 

desempenho docente onde os seus objetivos se centrem no desenvolvimento profissional. 

Os instrumentos a utilizar, em qualquer modelo que venha a ser adotado para a avaliação do 

desempenho docente, devem ser válidos, fiáveis e objetivos (Reis, 2011) (Posada, 2009) (Brito, 

1998) (Rosado & Colaço, 2002) (Blanco, Pacheco, & Silva, 1988) (Harris, 1986) (Paquay, 2004) 

(Dias & Morais, 2004) (Murillo, 2008; citado por Vieira & Moreira, 2011). 

Entende-se por objetividade a não-interferência de atitudes ou apreciações pessoais do 

avaliado que possam afetar o desempenho dos indivíduos (Sobral & Barreiros, 1980). 

Por estandardização entende-se a uniformização na aplicação do instrumento de medida de 

modo a possibilitar a comparação de resultados. Ambos, objetividade e estandardização, 

devem ser entendidos do ponto de vista pedagógico, menos formal e mais qualitativo face à 

investigação. No âmbito da escola, em boa verdade, a uniformização das situações de 

avaliação não só não é possível como não é adequada (Rosado & Colaço, 2002). 

Na generalidade, a validade é entendida como a capacidade que um instrumento de avaliação 

tem para medir aquilo que pretende medir, facto que garante a correspondência entre os 

resultados conseguidos e a própria realidade. Autores como Cronbach (1971) e Safrit e Wood 

(1989) referem que a validação é realizada através da interpretação dos dados e não dos 

testes. 

Segundo Freeman (1979), a validade traduz o nível em que o instrumento de avaliação mede o 

que visa medir, quando comparado com a natureza interna do objeto em avaliação. 

Um instrumento de medida é considerado válido se adere à natureza específica do objeto em 

análise (Anastasi, 1973). 

A validade é para Safrit (1973) a medida segura relativamente à finalidade do instrumento de 

medida. 

No seu trabalho sobre a meta-avaliação, Elliot (2011) refere que a validade da avaliação tem a 

ver com a relação entre as conclusões apresentadas pelo avaliador e sua fundamentação. 

Em relação ao novo modelo de ADD implementado em Portugal, Reis (2011) é do entender 

que a sua validade apenas poderá vir a ser consideravelmente reforçada com o cruzamento de 

informações provenientes de diferentes fontes de dados, podendo a observação de aulas ser 

uma delas. 
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Para além desta forma de reforço da validade, Brooks & Sikes (1997) referem a variação das 

condições em que se realizam as observações de aulas como meio de constituir uma imagem 

tão completa quanto possível do desempenho letivo de um docente. 

A validação de um qualquer sistema de avaliação tem como pré-requisito fundamental o 

conhecimento aturado sobre a natureza específica do objeto a avaliar. Para além deste 

conhecimento, é também necessário complementar com informação sobre a realidade onde a 

avaliação tem lugar, bem como sobre os fatores que podem ou não afetar a sua validade 

(Rosado & Colaço, 2002). 

Por validade interna entende-se a coerência interna do instrumento de medida na garantia 

que as diferenças encontradas e os diferentes registos não são afetados por fatores estranhos 

à própria recolha dos dados, podendo por este modo funcionar como uma fonte de distorção 

interna. Segundo Tuckman (1994), estas fontes de distorção podem ter origens diversas, na 

experiência (expectativas do observador), nos participantes (reações pessoais e a própria 

maturação) ou na instrumentação (alterações no decurso da avaliação ao nível do material e 

condições de realização). 

Pelas suas próprias características e contextos onde se desenrola, reconhece-se na avaliação 

educacional uma impossibilidade de garantir o total controlo de todas estas ameaças à 

validade interna. Sabendo disto mesmo, os instrumentos a construir devem ser perspetivados 

na lógica de reduzir essas fontes de erro ao mínimo possível (Rosado & Colaço, 2002). 

Intimamente ligada à validade interna, a validade externa é entendida como a concordância 

com outras realidades semelhantes, funcionando por conseguinte como garante da 

possibilidade dos resultados serem, simultaneamente, representativos e generalizáveis. Por 

sua vez, a generalização só poderá vir a ser garantida no caso em que a amostra seja 

representativa da população em estudo e que o instrumento de medição não seja demasiado 

artificial (Rosado & Colaço, 2002). 

Na sua obra inteiramente dedicada à investigação científica com recursos à observação, Grice 

(2011), sublinha a importância do registo de dados via múltiplas observações de modo a 

possibilitar a generalização dos resultados, assegurando assim a consistência e a precisão do 

estudo. 

A fiabilidade é definida como a razão entre a variabilidade inter-individual e a variância total 

das pontuações, expressa por um número entre 0 e 1, não existe fiabilidade e fiabilidade 

perfeita, respetivamente (Blanco & Anguera, 2003). 

Amplamente utilizada e muitas das vezes de um modo indiscriminado, a fiabilidade é 

entendida como o requisito de controlo mais elementar que garante ao observador a 

qualidade de informação oferecida pela recolha de dados. Associado a ela, encontra-se a 
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validez que consiste na consciencialização acerca se medimos aquilo a que nos propusemos 

medir. Uma vez que dois ou mais observadores poderão utilizar determinado sistema de uma 

forma concordante e não consistente, como seria o desejado, é um erro concluir que a 

concordância entre ambos satisfaz a validade do sistema de observação (Anguera, 1998) 

(Anguera M. T., Blanco, Losada, & Hernández Mendo, 2000). 

Por outro lado, Blanco (1997) refere que um instrumento só se considera fiável se agregar um 

número reduzido de erros relativos à medida e se for caracterizado pela estabilidade, 

consistência e dependência nas pontuações individuais das componentes avaliadas. 

Por fiabilidade entende-se a solidez do instrumento de medida (Campbell & Tucker, 1967; 

Clarke, 1967; Freeman, 1979), o seu grau de consistência (Thomas & Nelson, 1990) ou a 

relativa independência dos erros (Colaço & Preto, 1986). 

Segundo Campbell e Tucker (1967), só depois de ser examinada a validade é que se poderá 

passar à fiabilidade. A validade implica a fiabilidade, não sendo o contrário necessariamente 

verdadeiro (Safrit, 1973). 

Ao nível dos instrumentos de medida, a importância da fiabilidade prende-se com a confiança 

que podemos ter nos resultados obtidos (Rosado & Colaço, 2002). 

Em estudos científicos efetuados no âmbito da observação torna-se necessário que um 

determinado comportamento seja classificado da mesma forma por observadores diferentes 

(fiabilidade inter-observadores), ou pelo mesmo observador em momentos diferentes 

(fiabilidade intra-observadores). Segundo Piéron (1988), os resultados obtidos através da 

utilização do índice de fiabilidade deverão apontar para valores superiores a 80%, enquanto 

mínimo aceitável, para que a observação seja registada com uma fiabilidade aceitável. 

A fiabilidade intra-observador tem como propósito verificar se um mesmo observador é 

consistente nas observações que faz, analisando para o efeito a dispersão dos resultados 

obtidos para a mesma ação em dois ou mais momentos. O intervalo de tempo que medeia as 

observações não deve ser inferior a uma semana, retirando assim ao observador a 

possibilidade de recorrer da memória. Como a realidade não pode ser repetida só o recurso ao 

registo audiovisual permite o uso desta técnica (Darst, Zakrajsek, & Mancini, 1989). 

Em relação à fiabilidade inter-observadores, o seu objetivo passa por medir a forma que uma 

determinada ação é registada do mesmo modo por dois ou mais observadores. Estes registos 

devem ser efetuados com honestidade e rigor de modo a assegurar a independência das 

observações (Rosado & Colaço, 2002). O método utilizado na estimação de ambas, fiabilidade 

intra-observador e inter-observadores, é igual, diferindo apenas na matriz dos dados a tratar. 

Em estudos de observação com recurso a registos audiovisuais, onde a realidade observada se 

mantém inalterada, qualquer variação de resultados deve ser apontada à falta de fiabilidade. 
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Nestes casos, a utilização da ANOVA de grupos aleatórios (one-way) é a recomendada (Rosado 

& Colaço, 2002). 

A percentagem de acordos dos observadores é utilizada como um indicador de fiabilidade em 

muitos estudos efetuados no âmbito da observação sistemática (Darst, Zakrajsek, & Mancini, 

1989). Existem mesmo autores que consideram como igual os acordos entre observadores e a 

fiabilidade. Na verdade, é possível existir um acordo perfeito entre observadores sem que 

exista, no sentido tradicional, alguma fiabilidade ou consistência (Johnson & Bolstad, 1973; 

citado por Darst, Zakrajset & Mancini, 1989). São fundamentos, a possibilidade de dois 

observadores diferentes registarem imprecisamente da mesma forma uma ação, obtendo um 

elevado nível de acordos, bem como, a possibilidade do observador que registe corretamente 

apresentar um nível baixo de acordo face a outro que registe de forma imprecisa. 

No caso de garantia relativa, os indicadores de consistência são considerados muito elevados, 

elevados, elevados mas moderados ou fracos, respetivamente para valores de correlação 

superiores a 0.90, entre 0.90 e 0.80, entre 0.80 e 0.70 ou inferiores a 0.70. Em situações onde 

o objetivo passa por analisar o desempenho de um grupo, valores na ordem de 0.50 pode ser 

suficiente. Na verdade, os níveis de fiabilidade aceitáveis variam de acordo com o método 

utilizado e com a complexidade do sistema de observação (Rosado & Colaço, 2002). 

O cálculo da fiabilidade com base na percentagem de acordos é normalmente utilizada quando 

as categorias identificam apenas o tipo de comportamento ocorrido sem que entre elas exista 

alguma relação hierárquica (Rosado & Colaço, 2002). Dependendo da configuração dos 

registos, a estimação da fiabilidade toma rumos diferentes: 

 Para frequências ou tempos, situação comum na observação diagnóstica, o cálculo da 

percentagem de acordos faz-se dividindo o menor valor pelo maior e multiplicando 

por 100 (Darst, Zakrajsek, & Mancini, 1989); 

 Para registos que integram a categoria dominante observada num determinado 

intervalo de tempo, situação mais comum na observação do comportamento, o 

cálculo é feito através da fórmula de Bellack, dividindo-se o número de acordos pela 

soma dos acordos com os desacordos e multiplicando por 100 (Rosado & Colaço, 

2002). 

No método registado por intervalo, descrito por Darst, Zakrajsek, e Mancini (1989) como o 

mais utilizado e o mais rigoroso, a percentagem de acordos é determinada para cada uma das 

categorias relativamente a cada intervalo. Para além de verificar o nível de consistência geral, 

este método permite igualmente verificar quais as categorias em que existe um maior número 

de desacordos, informação esta fundamental para a orientação do treino dos observadores. 
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Para garantir a fiabilidade é necessário definir corretamente as categorias e as regras de 

registo, discuti-las entre os intervenientes (concordância consensuada) e proceder ao treino 

dos observadores (Rosado & Colaço, 2002). 

No âmbito da aplicação em contextos educativos habituais, o rigor da fiabilidade requerida aos 

sistemas de observação não se pretende elevado, já que um requisito muito importante é o 

realismo. De modo criativo e original, os instrumentos deverão ser adaptados às circunstâncias 

concretas, num compromisso entre o rigor do método científico, as exigências da situação 

educativa e os recursos disponíveis (Rosado & Colaço, 2002). 

Quera (1991) entende que a qualidade de um registo observacional advém, em primeiro lugar 

da sua validez, que se encontra diretamente associado ao sucesso da observação e aos 

objetivos do estudo, e em segundo da sua fiabilidade, referindo-se à aleatoriedade do 

observador. Em relação à validez, o autor acrescenta que a mesma se exerce, por um lado, ao 

nível dos dados (diferença entre o registo obtido e o ideal) e, por outro, ao nível das categorias 

de conduta (diferença entre o significado atribuído às categorias e as variáveis implicadas no 

problema a estudar). Acerca do conceito de fiabilidade, a utilização de uma técnica de registo 

que origine dados objetivos e replicáveis, a mesma depende das características próprias da 

técnica de registo empregue e, se não o mais importante, do comportamento do observador. 

Ao nível da avaliação dos professores, o alvo do registo tem de ser algo objetivo do 

comportamento que permita através da percetibilidade captar a sua ocorrência (Anguera M. 

T., Blanco, Losada & Hernández Mendo, 2000). Ao ser usado uma escala de classificação, que 

segundo Reis (2011) enforma um grau elevado de subjetividade, o instrumento de registo em 

vigor parece inviabilizar desde logo este processo de percetibilidade na captação do 

comportamento. 

Ao analisar criticamente a implementação prática do modelo de ADD em vigor, Curado (2001) 

identifica um conjunto de limitações e omissões que afetam irremediavelmente a sua eficácia, 

entre outras, concretamente sobre a observação de aulas, com a perda da ligação entre o 

mundo das ideias, de dimensão maior, e o das aulas que se observam, de número residual face 

às lecionadas durante um ano letivo e durante a permanência num escalão da carreira. 

Ao observar, o observador transforma-se no seu instrumento de medida. As decisões que são 

tomadas no decurso da observação e registo aumentam as fontes de erro potenciais (Rosado 

& Colaço, 2002). 

Verificam-se como fontes de erro: 

 A deriva do observador, enquanto reconhecimento que a interpretação do observador 

não se mantém inalterável ao longo da observação, sendo afetada por fatores como a 

disposição, a motivação, a saúde, a memória, entre outros (Thomas & Nelson, 1990); 
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 As expectativas do observador, por dependerem das suas próprias experiências, 

crenças e expectativas (Siedentop, 1983; Darst, Zakrajsek & Mancini, 1989); 

 A influência do observador nos comportamentos dos observados (Thomas & Nelson, 

1990); 

 A complexidade do sistema, onde a análise pormenorizada, integrando demasiadas 

categorias, fazem aumentar o erro (Rosado & Colaço, 2002); 

 O tempo de observação, sendo que uma observação muito parcial, efetuada em 

períodos de tempo curtos, fazem aumentar a pressão do observador e, 

consequentemente, a probabilidade de erro (Rosado & Colaço, 2002). 

Sobre esta temática, Strong (2011) refere que a observação de aulas corre o risco de uma 

análise enviesada por parte dos observadores, destacando as seguintes operações cognitivas: 

 O viés de confirmação; 

 A cegueira não intencional; 

 A racionalidade limitada; 

 A perceção influenciada. 

De acordo com Cassettari (2014), são variáveis da observação de aulas: 

 O sujeito que as realiza, em especial se o avaliador é externo ou interno; 

 O tipo de inferência exigida, de maior ou menor grau de mensurabilidade; 

 O foco da observação, mais ou menos global/parcial; 

 O número de observações realizadas. 

Seis requisitos são definidos para que a observação de aulas adquira alta qualidade (Measures 

of Efective Teaching Project, 2012), são eles: 

 Os instrumentos de observação devem ter claras expetativas, com competências a 

observar bem definidas e com exemplos de diferentes níveis de prestação; 

 Os observadores devem demonstrar precisão antes mesmo das observações, 

recorrendo ao treino e à confirmação periódica da sua competência; 

 Necessidade de serem efetuadas múltiplas observações e de elevado rigor, 

prinicpalmente quando delas resultarem grandes consequências para o avaliado; 

 Monitorização do sistema com recurso a observações imparciais de avaliadores 

externos, sem relação com os avaliados; 

 Combinação da observação de aulas com outras fontes de informação; 

 Acompanhamento sistemático dos professores com melhores avaliações como forma 

de despiste da interferência de outras variáveis. 
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Sabendo de antemão da possibilidade destes erros virem a contaminar o registo de dados, a 

montagem da situação de observação deverá ser cuidada a fim de os minimizar (Rosado & 

Colaço, 2002). Neste âmbito há a considerar as seguintes estratégias: 

 A estimação da fiabilidade intra-observador e inter-observadores; 

 O treino dos observadores; 

 A realização de estudos cegos que, por adotar na sua metodologia a opção do 

observador não conhecer os objetivos do estudo, minimiza assim a ocorrência do erro 

associado às expectativas do próprio; 

 A observação discreta, realizada através de um espelho unidirecional (Thomas & 

Nelson, 1990; citado por Rosado & Colaço, 2002) onde a influência do observador no 

comportamento dos observados é anulada, sendo que esta estratégia, na maior parte 

das situações, não é possível nem eticamente desejável. 

Compreendendo-a como uma estratégia de auto supervisão e de supervisão coletiva, a 

observação de aulas encontra obstáculos no contexto da avaliação do desempenho, 

principalmente se o processo contemplar um número reduzido de aulas a observar e se adotar 

uma função eminentemente classificatória (Vieira & Moreira, 2011). Conjuntamente com 

outros, os constrangimentos que se verificam na operacionalização da observação de aulas 

podem colocar em causa a sua fiabilidade. 

Segundo Goldhammer, Anderson e Krajewsky (1980), vários são os fatores que influenciam 

negativamente a fiabilidade da observação de aulas, a saber: 

 O mito da objetividade no processo de recolha da informação; 

 A influência do observador no modo como observa; 

 A incompetência do observador; 

 A distância física e psicológica entre ambos, observado e observador, na construção de 

perspetivas sobre a aula; 

 O efeito do observador no observado e nos próprios alunos; 

 O desconhecimento do conhecimento da aula e dos alunos; 

 A redução do campo de análise, focalizando determinados assuntos em detrimento de 

outros; 

 A falta de transparência e negociação relativamente aos processos e finalidades da 

observação, 

 A diferença de estatuto entre os professores intervenientes, observador e observado; 

 A fraca regularidade das observações. 
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Dependentemente do paradigma em que assenta, a investigação científica utiliza diferentes 

procedimentos em ações de controlo (ver Tabela 5). Segundo Shulman (1981; citado por 

Oberle, 1991, p. 116), estes critérios de credibilidade da investigação decorrem dos “princípios 

da descoberta e da verificação, que constituem as regras da elaboração e teste do 

conhecimento científico”, a saber, o valor da verdade, a aplicabilidade, a consistência e a 

neutralidade. 

 

Tabela 4 - Critérios e termos da credibilidade 

 

Nota: Fonte: Guba (1983) 

 

A observação como estratégia na formação dos professores sempre foi uma realidade. Os 

primeiros sistemas que se conhecem partiam de uma observação espontânea, muitas das 

vezes sem referência a qualquer critério, logo de elevado grau de subjetividade, que servia de 

mote a uma crítica da lição dada pelo estagiário. Mais recentemente, a utilização de sistemas 

de observação baseados em comportamentos e com critérios perfeitamente definidos, 

constituem um meio capaz de gerar níveis satisfatórios de objetividade. Com estes sistemas de 

observação é possível hoje tecer críticas orientadas para aspetos específicos do 

comportamento do professor, sendo, simultaneamente, neutro do ponto de vista afetivo. 

Porém, a assunção prática desta técnica de observação requer observadores devidamente 

treinados (Estrela, 1994). 

O mesmo autor diz ainda que sendo referenciais importantes na formação, os modelos podem 

e devem ser escrutinados de um modo consciente e crítico para serem assumidos ou 

rejeitados. Impõem-se, assim, o recurso a novas estratégias de observação que permitam uma 

consciência do professor acerca de si próprio e das situações de ensino, sendo exemplos, a 

formação prévia na observação, o treino dos observadores e a necessidade de observadores 

externos. 

Em sentido lato, Dias e Morais (2004) consideram a observação como um processo desprovido 

de um fim em si mesmo e que, sendo subordinado ao serviço dos sujeitos, fornece os dados 

empíricos necessários a uma análise crítica posterior. Referem igualmente que a observação 

de aulas funciona melhor em regime formativo do que sumativo, sendo razões a falta de 
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conhecimento prévio do tipo de aula, de disciplina, do professor e da sala, a posição pouco 

favorável dos observadores e a falta de treino dos observadores. 

O fenómeno de introspeção a que o sujeito, simultaneamente observador e observado, se 

encontra sujeito configura um constrangimento no âmbito da observação nas Ciências 

Humanas. Por outro lado, a solução de recrutar para a função de observador indivíduos 

exteriores padece igualmente de validade. Restam, portanto, duas formas, a observação 

indireta, de valor limitado para uma investigação de cariz científico, e a observação 

dissimulada, que enforma problemas de ordem ética e deontológica. A passagem da 

observação empírica à observação de caráter científico é pois o problema fundamental que 

necessita de ser resolvido, sob pena de não se avançar mais neste campo. Como forma de 

solucionar o conflito, a opção parece passar pela utilização de métodos e técnicas de 

investigação científica na descrição e na interpretação da realidade observada, 

respetivamente, no rigor dos dados obtidos e na flexibilidade na organização das estratégias 

de investigação (Estrela, 1994). 

Para Ferreira e Azevedo (2010), os instrumentos utilizados na observação de aulas devem ter 

como referência critérios que funcionem como padrões de qualidade, decompostos em 

indicadores que se traduzam em comportamentos observaveis da atividade docente, tendo 

em conta os contextos educativos e as especificidade da disciplina. Com este novo modelo de 

avaliação (Decreto Regulamentar n.º 2/2008, de 10 de janeiro, 2008), as autoras referem que 

muitos dos instrumentos criados neste âmbito integram detalhes pouco significativos da 

atividade docente, levando o professor observado a moldar a sua ação de acordo com o 

estipulado na ficha de registo e não, como seria desejável, de acordo com a realidade 

manifesta. 

Esta última preocupação é corroborada também por Gil (2009) ao referir que a sujeição do 

professor a uma grelha geral de competências faz dele uma entidade igual entre os demais, 

neutralizando assim a sua singularidade. 

Outra das desvantagens apontadas a formas de observação mais estruturantes e focalizadas 

prende-se com a redução do campo em análise, correndo-se o risco de excluir algo que seria 

importante discutir (Vieira & Moreira, 2011). 

Mesmo que fosse possível aplicar todos os sistemas de observação conhecidos para descrever 

uma aula, ou parte dela, por mais fiel que fosse a imagem dada por tal descrição, seria 

certamente uma imagem incompleta (Dussault, 1973). 

Os sistemas de observação que utilizem escalas de ocorrência tratam o desempenho do 

professor de uma forma ambígua e subjetiva, a título de exemplo, uma ocorrência mínima de 

um determinado descritor não é necessariamente negativo, nem será necessariamente 
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positiva uma ocorrência elevada de outro descritor. Este facto afeta irremediavelmente o 

princípio da transparência inscrito e desejado para o modelo (Ferreira & Azevedo, 2010). 

Segundo Vieira e Moreira (2011), a observação de aulas é usada em favor do desenvolvimento 

profissional como estratégia do modelo de supervisão clínica6, altamente vulgarizada na 

formação inicial de professores, pelo reconhecimento das suas potencialidades formativas. 

Mas mesmo para efeitos de supervisão, a observação, per si, não é aceitavelmente formativa, 

não bastando observar uma determinada realidade para daí se retirarem elementos que, em 

bom rigor, possam ser considerados formativos, havendo portanto necessidade de questionar 

os instrumentos utilizados (Rodrigues, 2001). 

A salientar esta premissa encontramos as palavras de Cruz (2009), “a observação de aulas 

pode desencadear processos destrutivos se ambos os atores perderem de vista o verdadeiro 

objetivo do trabalho: contribuir para o desenvolvimento profissional do professor observado”. 

Também corroborada por Reis (2011), Vieira e Moreira (2011) referem ainda que a aplicação 

eficaz do processo de observação de aulas requer disponibilidade de tempo para cobrir todas 

as tarefas que enforma o ciclo de observação, pré-observação, observação e pós-observação. 

A juntar a este tempo necessário à aplicação das tarefas inerentes ao ciclo de observação, Reis 

(2011) denuncia que uma observação de aulas de qualidade reconhecida exige também uma 

disponibilidade de tempo que viabilize a observação regular, daí muitos autores de referência 

afirmarem que um bom modelo de ADD é financeiramente incomportável. 

Numa perspetiva de supervisão clínica, Vieira (1993) entende que a observação de aulas 

deverá obedecer a um conjunto de princípios, a saber: 

 Contemplar no ciclo de observação tarefas de pré-observação, observação 

propriamente dita e pós-observação, num quadro de descrição, interpretação, 

confronto, reconstrução de práticas e colaboração entre as partes na regulação dos 

processos de ensino e aprendizagem; 

 Sendo fortemente condicionada por fatores referentes ao observador, importa formar 

e treinar os professores na observação; 

 Transparência entre observador e observado sobre o objetivo e as formas de 

observação; 

 Conhecimento do observador acerca do contexto de prática; 

                                                
6
 Prática de cariz humanista e emancipatória, concetualmente robusta, que requer humildade 

intelectual e focada na descoberta do conhecimento que sustente a criatividade na conceção de novas 
práticas (Goldhammer, Anderson, & Krajewsky, 1980). 
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 A observação não é uma estratégia de avaliação do professor, mas sim de regulação 

colaborativa de práticas, devendo motivar a construção de uma visão intersubjetiva 

das metas e processos da educação escolar. 

Também para Reis (2011), o modelo clínico de supervisão, que integra no seu processo a 

observação de aulas, foi incialmente proposto e aplicado com base num forte pendor 

democrático e formativo, a pouco e pouco substituído por um processo administrativo, 

desenvolvido em fases e centrado na avaliação dos professores. Segundo o autor, o seu uso 

para este fim requer uma sensibilidade que equacione três preocupações fundamentais: As 

observações realizadas permitirão, quantitativa e qualitativamente, a construção de uma 

imagem clara e completa das competências profissionais do professor observado? As práticas 

do professor observadas constituirão exemplos das suas práticas diárias? Os observadores têm 

competências profissionais para o desempenho da tarefa de observação? 

Em relação à segunda preocupação, o mesmo autor refere que as aulas observadas, por mais 

tranquilidade que o professor observado aparente, nunca constituem aulas ditas normais, 

sendo selecionadas atividades letivas mais com base em critérios de comodidade do professor 

do que de acordo com as reais necessidades dos alunos. 

De acordo com a nossa própria experiência e reflexão empírica acerca da escolha das 

atividades letivas aquando da observação, parece-nos que a primeira estratégia, com base em 

critérios de comodidade do professor, tende a prevalecer sobre a segunda, com base nas reais 

necessidades dos alunos, à medida em que decresce o nível de profissionalismo do docente, 

num efeito preverso da avaliação. 

Relativamente à terceira preocupação evidenciada por Reis (2011), o mesmo autor considera 

que um observador sem formação e treino em observação realiza observações assistemáticas 

e impressionistas, logo sem qualquer rigor na recolha da informação, num quadro que toma 

como referência os olhos do observador e não, como seria desejável, a competência do 

observado. Para que tal não aconteça, o observador, mentor ou supervisor deve possuir 

características excecionais quer no plano pessoal, quer no plano profissional. A necessidade de 

desempenhar o papel de modelo e exemplo a seguir pelos observados, leva a que se considere 

a sua forte credibilidade pessoal e profissional como critério primeiro de seleção. Um bom 

observador reconhece que as suas observações apenas representam um versão do que se 

passa na sala de aula, não constituindo assim um retrato fiel da realidade manifesta. 

Outro dos aspetos a ter em conta no planeamento da observação de aulas é o seu foco, 

devendo a opção passar pela negociação entre observador e observado e tendo como 

preferência as reais necessidades do segundo (Reis, 2011). De acordo com Feiman-Nemser, 

Parker e Zeichner (1993), os estudos efetuados neste âmbito parecem demonstrar que a 
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ausência desta negociação restringe o impacto da supervisão, levando os professores a 

ignorarem prioridades que não coincidem com as suas perceções. As observações livres, ou 

seja, efetuadas sem um foco específico, são adequadas numa fase inicial ou exploratória, em 

que se desconhecem completamente as competências e os conhecimentos dos professores, 

permitindo posteriormente identificar aspectos que merecem ser aprofundados com recurso a 

uma observação mais focalizada, por exemplo, a correção científica do discurso, a gestão da 

sala de aula, a adequação do discurso ao tipo de alunos, o início e a conclusão da aula, o clima 

de sala de aula, a gestão do trabalho de grupo, a utilização dos recursos, a forma de 

questionamento, a interação professor-alunos ou o envolvimento dos alunos nas atividades 

letivas propostas (Reis, 2011). 

Para o autor existem cinco tipos de instrumentos de registo que podem orientar a observação 

de aulas, as grelhas de observação de fim aberto, as grelhas de observação focada, as listas de 

verificação, as escalas de classificação e os mapas de registo do movimento do professor. Entre 

estes, o autor elege as listas de verificação como o instrumento de observação mais objetivo e 

mais fácil de aplicar. As escalas de classificação listam um conjunto variável de competências 

relativamente às quais se pretende atribuir uma avaliação, usando para o efeito de uma escala 

onde cada um dos níveis indicam o grau de cada atributo, acompanhado de um registo de 

evidências que fundamentam a atribuição dos níveis. Para Reis (2011), estas escalas de 

classificação encerram em si mesmas um grau elevado de subjetividade. De facto, cada um dos 

atributos referem-se a juízos de valor que dependerão quase em exclusivo do observador e 

não, como seria desejável, do instrumento. A salientar que o instrumento de registo previsto 

na lei vigente para a observação de aulas integra exatamente este tipo de metodologia. 

Para Petrica (1989), os sistemas de observação têm constituído o método preferencial para o 

registo de comportamentos ou acontecimentos em estudos efetuados no âmbito do processo 

de ensino e aprendizagem. 

Com este propósito, um sistema de observação7 surge como um instrumento que permite 

observar, nomear, descrever, classificar e interpetar os diversos fenómenos que ocorrem na 

aula, sobressaindo destes o fracionamento dos acontecimentos observados, para efeitos de 

classificação e análise, permitindo, consequentemente, apenas uma visão parcial do ensino 

(Dussault, 1973). A título de exemplo, podemos encontrar sistemas que analisam a gestão do 

tempo de aula, o comportamento do professor, o comportamento do aluno, o controlo ativo 

da prática, o garantir da pertinência e da qualidade da informação, o criar um clima positivo de 

                                                
7
 No ensino das atividades física, as dezenas de sistemas de observação que se conhecem e utilizam são, 

segundo (Petrica, 1989) maioritariamente oriundos do sistema de Flanders ou FIAS (Flanders Interaction 
Analysis System). 
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aula, o uso do questionamento como método de ensino, o uso dos alunos como agentes de 

ensino, a atribuição do feedback pedagógico e a observação da prática consequente do 

feedback pedagógico (Piéron, 1988). 

Sobre a observação enquanto estratégia de formação de professores, Estrela (1994) salienta 

que ainda não existem instrumentos nem metodologias de observação que permitam, com 

rigor, detetar fenómenos de ordem pedagógica. 

Para Postic e De Ketele (1989), a observação é vista como uma operação de levantamento e de 

estruturação de dados que viabiliza o surgimento de um conjunto de significações. 

O processo de observação corresponde a um ato de atenção que integra a recolha, a 

codificação e a interpretação de dados, fazendo parte de processos mais globais. Não tendo 

um fim em si mesmo, o processo de observação subordina-se e coloca-se ao serviço de 

processos mais complexos, de onde sobressai a avaliação, o diagnóstico, o julgamento, a 

investigação descritiva e a experimentação (Damas & Ketele, 1985). 

Quando sistemática, a observação torna possível a análise e a descrição dos comportamentos 

de ensino. Este facto permite, segundo Carreiro da Costa (1988), a identificação das variáveis 

pertinentes de processo e, consequentemente, a sua relação com os resultados da 

aprendizagem. 

Abordando a aprendizagem dos observadores em tarefas de observação, Postic e De Ketele 

(1989) entendem que esta aprendizagem vai muito para além da aquisição progressiva de 

técnicas, encontrando-se previamente subordinada a uma tomada de consciência de si, das 

suas relações com a situação observada e da sua implicação pessoal na recolha de 

informações. 

Como referem Serafini e Pacheco (1990), a observação constitui a chave de qualquer processo 

de orientação e de supervisão, admitindo como propósito último o desenvolvimento 

profissional do professor. Um modelo rigoroso de desenvolvimento utiliza a observação como 

um processo de reflexão, mais do que uma simples aplicação de técnicas e do estabelecimento 

de critérios. 

Sendo a observação algo mais que olhar, quem observa atribui necessariamente um 

significado ao que vê, incutindo-lhe um cariz intrínseco manifestamente subjetivo por ser 

inerente a cada observador (Sarmento, 2004). 

Com outra perspetiva, Little, Goe e Bell (2009) consideram a observação de aulas como o 

instrumento mais credível para avaliar os professores por decorrer em contexto natural do 

exercício da ação docente, podendo ser utilizado com objetivos distintos, formativo e 

sumativo. 
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Na sua obra inteiramente dedicada à observação sistemática de classes, Meehan, et al. (2004) 

referem como vantagens do seu uso na educação, a saber, permite estudar o processo 

educativo no seu meio natural de prática, providencia informação com maior precisão e 

detalhe mais do que qualquer outra fonte e pode ser usada como estímulo à mudança de 

práticas educativas ou na verificação se estas mesmas ocorrem. 

O recente estudo assenta, fundamentalmente, no entendimento de duas grandes teorias, uma 

ao que se refere a competência científica e pedagógica no exercício da função docente em 

Educação Física lecionada na escola e uma outra que se encontra subjacente à construção de 

instrumentos de observação, necessariamente fiáveis, válidos e exequíveis, de modo a tornar o 

processo de observação justo e transparente aos olhos de todos os intervenientes. 

Relativamente aos segundos, Anguera, Blanco e Losada (2001), referem que o ato de observar 

depende da interação de elementos fundamentais: a perceção (P), a interpretação (I), o 

conhecimento prévio (Cp), ou seja, O = P+I+Cp.  

 A perceção (P), entendida como o suporte físico da observação, representa a seleção 

primária dos fragmentos de um dado contexto, que se coordenam entre si, formando 

aquilo que entendemos por imagem do movimento e com o qual nos é permitido 

“saber” o que sucede, num dado instante. A perceção é limitada por vários fatores, em 

particular, pela atenção e pela capacidade de processar informação.  

 A interpretação (I), corresponde ao “significado” do que foi percebido, expresso no 

conteúdo, em função dos objetivos e dos contextos em que se desenrola a observação. 

Trata-se de uma representação cognitiva que implica uma seleção secundária, 

obviamente vinculada às características do observador, ou mais concretamente, à 

objetividade e distanciamento efetivo da situação.  

 O conhecimento prévio (Cp). Este, atua de forma diferente em função da amplitude e 

intensidade das observações. É muito útil se a finalidade é tornar-se a base objetiva de 

apoio, ou referência, facilitando a interpretação do que foi percebido. No entanto, 

pode transformar-se num grave risco se o conhecimento assume uma forma tão 

determinante e restrita que marque toda a dimensão da interpretação do que se 

observa. 

Os autores consideram também nesta fórmula o peso do fator desvio, ou erro (elemento 

corretor – D), uma vez que nenhuma observação poderá ser considerada perfeita devido a 

distorções introduzidas pelos próprios observadores e pelo procedimento em si. Poderemos 

então expressar a observação em torno da representação: O = P+I+Cp-D. 
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A observação é descrita na literatura segundo diversas taxonomias. Aqui é classificada segundo 

duas formas distintas: assistemática8 e sistemática. A sistemática refere-se à observação 

estruturada, planeada e controlada, permitindo tornar o ato de observar se torne consciente, 

intencional, previsível, controlável e eficaz (Brito, 1998). Pode assumir um carácter científico, 

desde que: seja formulado um plano de pesquisa; tenha uma estrutura sistemática; apresente 

um registo de dados metódico; e, tenha validade e fiabilidade. 

No âmbito da avaliação do desempenho docente, a necessidade de captar a conduta 

espontânea em contexto natural e de uma forma sistemática coloca de parte a utilização de 

instrumentos standards. A opção passa pela sua elaboração “ad hoc”, ou seja, adaptado à 

situação (Anguera, 1998). 

Relevando a importância de uma observação sistemática ou, por outras palavras, de um 

registo do “continuum”, na obtenção do significado da realidade observada, Estrela (1994) 

parafraseia o Psiquiatra Jules Henry, “tudo se passa quando nada parece passar-se”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8
 A Observação direta assistemática ou casual: Refere-se à situação em que um técnico observa 

empiricamente, filtra a sua observação através de uma “grelha mental”, que muitas vezes permanece 
implícita, mesmo inconsciente. Alguns inconvenientes na sua utilização: observação dos elementos mais 
visíveis e não os mais importantes; esquecer elementos fundamentais ou mais complexos; a 
desorganização reduz de forma considerável a quantidade de informação que é possível recolher num 
determinado período de tempo (Lakatos & Marconi, 2003). 
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3. Metodologia 
 

3.1 Caracterização dos participantes 

 

Conforme se pode observar através da Tabela 5, o estudo contou com um total de 68 sujeitos 

de diferentes níveis de formação, experiência profissional em observação e ou observação, 

sexo, idade, grupo de recrutamento e anos de serviço. 

 

Tabela 5 - Caracterização dos participantes 

 

 

Os participantes foram selecionados a partir de três diferentes vias, por convite pessoal aos 

professores mais próximos dos investigadores, por convite via correio eletrónico aos 

professores constantes de duas bases de dados, uma referente ao desporto escolar e outra 

referente aos professores coadjuvantes com a UTAD na orientação de estágio pedagógico em 

Educação Física, e para o efeito, em sede curricular, dos alunos do segundo ciclo de estudos da 

UTAD, nas unidades curriculares de Didática dos Desportos Individuais e Didática dos 

Desportos Coletivos. 

Relativamente à diferenciação e inclusão neste estudo dos dois grupos de recrutamento da 

disciplina de Educação Física, o 260 e o 620, respetivamente, professores do segundo ciclo do 

ensino básico e professores do terceiro ciclo do ensino básico e secundário, a opção foi 
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motivada pela necessidade de verificar se as diferenças da formação inicial arrecadavam 

diferenças na observação de aulas. 

De igual modo, a diferenciação dos participantes no estudo por sexo, masculino e feminino, 

por idade, abaixo dos 45 anos de idade e acima ou igual a 45 anos, e por anos de serviço, 

abaixo dos 15 anos de serviço e acima ou igual a 15 anos, teve como motivação saber se estas 

diferenças influenciavam a observação de aulas. 

Tal como se encontra explícito na revisão da bibliografia efetuada, o treino dos observadores e 

a sua experiência em supervisão verificam-se como requisitos importantes de seleção. O grupo 

com experiência em observação e ou supervisão, foi constituído com base no estipulado nas 

alíneas a) e b), do número dois, artigo 2.º do Despacho Normativo n.º 24/2012, de 26 de 

outubro, ou seja, aqueles que reuniam cumulativamente os seguintes requisitos: estar 

integrado no 4.º escalão ou superior da carreira docente; e, ser titular do grau de doutor ou 

mestre em avaliação do desempenho docente ou supervisão pedagógica ou deter formação 

especializada naquelas áreas ou possuir experiência profissional no exercício de funções de 

supervisão pedagógica que integrem observação de aulas. 

A pensar numa maior adesão ao estudo e sua viabilidade, deixamos aos elementos destes dois 

grupos, com e sem experiência em observação e ou supervisão, a responsabilidade de gerirem 

o tempo necessário à realização das tarefas previstas. Pese embora a opção de juntar os 

participantes para procederem às diferentes observações tivesse sido equacionada, a mesma 

foi rapidamente afastada por limitações de ordem temporal e geográfica. A salientar que em 

média cada um dos elementos disponibilizou oito horas de trabalho efetivo, nomeadamente, 

uma hora para cada uma das oito observações, referindo-se a duas observações por cada uma 

das quatro aulas, entre tarefas de preparação, observação propriamente dita e respetivo 

preenchimento da ficha de registo, numa ação que decorreu entre julho de 2014 e janeiro de 

2015. Uma vez terminado o estudo, verificamos que dos 237 contactos estabelecidos no 

sentido de paritciparem no estudo, apenas 63 deles se prontificaram a fazê-lo. Com o decorrer 

das observações assistiu-se à desistência de cerca de metade deste número, tendo finalizado o 

estudo somente 31 participantes. 

Em relação à participação do grupo definido como UTAD, referindo-nos aos alunos do segundo 

ciclo de estudos em Educação Física e Desporto, foram disponibilizadas 2 das 4 aulas, contando 

com o enquadramento da docente das unidades curriculares de Didática dos Desportos 

Individuais e Didática dos Desportos Coletivos. Aos alunos foi-lhes solicitado o visionamento da 

aula 1 e 2 e respetivo preenchimento individual da ficha de registo, num total de 4 

observações. As primeiras observações de cada uma das aulas foi efetuada nas últimas aulas 

do primeiro semestre, de novembro a dezembro de 2014, e as segundas observações no início 
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do segundo semestre, durante o mês de janeiro de 2015. O objetivo de incluir este grupo na 

recente investigação prendeu-se com o facto de arrecadar uma análise desprendida das 

crenças sobre a profissionalidade docente. Estas convicções, crenças e conceções são os 

fatores que mais influenciam as decisões dos professores e não tanto a sua formação 

académica (Pajares, 1992) (Estrela e Nóvoa, 1999). Para além disso, a entrada na profissão 

provoca uma “deformação” profissional como resultado de uma pressão institucional que se 

exerce no sentido da conformidade às normas e aos comportamentos vigentes no seu seio 

(Stones & Morris, 1973), da indefinição dos objetivos do ensino e da formação (Berbaum, 

1973), do distanciamento entre a formação inicial e contínua dos professores (Prost, 1976) e 

ou da utilização de estratégias de formação desadequadas (Massonat & Piolat, 1975). 

 

3.2 Material e métodos 

 

O presente estudo contou com o seguinte material: 

a. Protocolo de avaliação elaborado no âmbito da Avaliação do Desempenho Docente, 

concretamente, Guia e Ficha de Registo de Observação da Dimensão Científica e 

Pedagógica que integra a Avaliação Externa do Desempenho Docente (anexo A); 

b. Quatro registos audiovisuais de aulas gravadas para o efeito com uma câmara de 

filmar digital da marca Canon, modelo Legria FS 200 e um microfone de lapela para 

uma melhor qualidade do registo áudio; 

c. Computador portátil de Marca LG-PC, classificado com um índice de desempenho 

Windows de 3,9, com um processador Intel(R) Core(TM)2 CPU T7200 de 2.00GHz e 

memória RAM de 1,00 GB; 

d. Folha de cálculo Microsoft Office Excel 2007, Windows 7 Professional; 

e. Pacote estatístico SPSS v.22.0.0 para Windows. 

As quatro aulas constantes da Tabela 6 foram selecionadas num conjunto de mais de três 

dezenas, na sua grande maioria registadas para o efeito e outras que pertenciam ao arquivo de 

aulas gravadas no âmbito da lecionação da Didática do Desporto e da Pedagogia do Desporto, 

unidades curriculares estas que integravam o plano curricular da Licenciatura em Educação 

Física e Desporto Escolar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Os critérios de 

seleção circularam entre a qualidade do registo (visual e auditivo), a modalidade desportiva 

abordada (2 referentes às modalidades individuais e 2 aos jogos desportivos coletivos), a 

abrangência dos 2 géneros (3 professores e 1 professora), a diversificação de idades  e de anos 

de serviço e ao grupo de recrutamento do professor (3 do 620 e 1 do 260). 
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Tabela 6 - Caracterização dos registos audiovisuais das aulas de Educação Física 

 

 

Relativamente à aula 1, para além das informações constantes da Tabela 6 a referir o seguinte: 

a qualidade de estagiário do professor; o domínio do passe de dedos, enquanto objetivo 

específico; a primeira transmissão, enquanto função didática; registo obtido no ano letivo de 

2013-2014 numa turma do 8º ano de escolaridade, consituída por 8 raparigas e 11 rapazes, 

num total de 19 alunos, com uma média de idades nos 13 anos de idade, sendo considerada 

uma turma boa do ponto de vista do domínio psicomotor e razoável a nível dos domínios 

cognitivo e sócio afetivo. 

Sobre a aula 2, a referir o seguinte: a qualidade de estagiário do professor; o domínio da 

técnica de nado crol e da técnica de viragem das técnicas de nado simultâneas, enquanto 

objetivo específico; a consolidação, enquanto função didática; registo obtido no ano letivo de 

2012-2013 numa turma do 9º ano de escolaridade, consituída por 9 raparigas e 12 rapazes, 

num total de 21 alunos, com uma média de idades nos 14 anos de idade, sendo considerada 

uma turma muito boa do ponto de vista do domínio psicomotor e boa a nível dos domínios 

cognitivo e sócio afetivo. 

Em relação à aula 3, a referir o seguinte: a um professor do quadro de agrupamento de escolas 

do grupo de recrutamento 260, professor do segundo ciclo do ensino básico; o domínio do 

enquadramento ofensivo do jogo de Andebol, enquanto objetivo específico; a consolidação, 

enquanto função didática; registo obtido no ano letivo de 2012-2013 numa turma do 6º ano 

de escolaridade, consituída por 12 raparigas e 10 rapazes, num total de 22 alunos, com uma 

média de idades nos 12 anos de idade, sendo considerada uma turma razoável do ponto de 

vista do domínio psicomotor, boa a nível do domínio cognitivo e razoável em termos do 

domínio sócio afetivo. 

Acerca da aula 4, a referir o seguinte: a qualidade de estagiária da professora; o domínio dos 

batimentos no Badmínton, enquanto objetivo específico; a consolidação, enquanto função 
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didática; registo obtido no ano letivo de 2006-2007 numa turma do 7º ano de escolaridade, 

consituída por 10 raparigas e 9 rapazes, num total de 19 alunos, com uma média de idades nos 

12 anos de idade, sendo considerada uma turma boa do ponto de vista do domínio psicomotor 

e muito boa a nível dos domínios cognitivo e sócio afetivo. 

Relativamente ao método, os participantes no estudo observaram em diferido quatro aulas de 

Educação Física gravadas para o efeito, com as características constantes na tabela 7, 

disponibilizadas pelos investigadores. Conforme o previsto na lei em vigor, foram solicitadas as 

devidas autorizações para a sua obtenção e sua utilização no estudo, aos pais e encarregados 

de educação dos alunos filmados, o consentimento dos professores que lecionaram as aulas e 

ainda, relativamente à aula 2, a utilização das piscinas municipais para esse fim. 

Para além dos registos audiovisuais, foi igualmente disponibilizado a cada um dos 

participantes, pertencentes aos grupos com e sem experiência em observação e ou supervisão, 

as fichas de registo e guia de observação (anexo A), a listagem das tarefas de participação na 

qualidade de participantes no estudo (anexo B), a respetiva declaração de consentimento 

(anexo C) e o inquérito, sob a forma de questionário, de recolha de dados para caracterização 

dos participantes (anexo D).  

Em conjunto com a informação quantitativa recolhida através das fichas de registo em cada 

uma das quatro categorias, numa escala de 1 a 10, aos participantes foi-lhes também 

solicitado uma súmula de natureza qualitativa, tal como o previsto na lei vigente sobre esta 

matéria, com o propósito último de fundamentar a classificação atribuída. A pertinência da 

obtenção desta informação prendeu-se com a sua utilização na análise e na discussão dos 

dados obtidos. 

 

3.3 Tarefas e procedimentos 

 

A Ciência é compreendida como um conjunto de conhecimentos do homem acerca da 

natureza, da sociedade ou do pensamento, adquiridos através da descoberta e da explicação 

dos meandros que regem os fenómenos em estudo (Ribeiro, 2010). 

Ao meio utilizado para a aquisição deste conhecimento científico denomina-se de método 

científico, consistindo num sistema de regras e de processos que servem de suporte à 

investigação (Bowling, 1998). 

Segundo Aday (1989) existem dois tipos de desenhos de investigação, o experimental e o 

observacional, sendo que no primeiro o investigador atua sobre a variável independente e no 

segundo não. 
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A recente investigação obedece a um desenho observacional (ver Tabela 7), do tipo descritivo, 

de comparação entre grupos (Aday, 1989), sendo que os dados foram recolhidos num único 

período de tempo e a comparação realizada entre dois ou mais grupos, selecionados com base 

no critério de um dos grupos possuir uma característica de interesse para o estudo, como é 

exemplo a formação em supervisão e ou avaliação. Eminentemente de natureza qualitativa, 

este desenho encerra em si próprio o método indutivo, ou seja, parte da observação para a 

teoria. Os dados resultantes da observação são analisados de modo a clarificar a associação 

das variáveis em estudo. Circunscreve-se em processos de compreensão e de interpretação e 

visa, fundamentalmente, a produção de um enunciado geral. 

Também denominado de pesquisa do tipo ex-post facto (Bowling, 1998), o desenho 

encontrado pretende determinar as possíveis causas de um fenómeno com a fragilidade que 

lhe é reconhecida, a saber, a dificuldade em interpretar as relações de causa-efeito. 

As variáveis dependentes do estudo integram as categorias que constituem o instrumento de 

registo, a saber, a quatro categorias referentes ao Guia de Observação da Dimensão Científica 

e Pedagógica da Avaliação Externa do Desempenho Docente, duas delas referente ao domínio 

científico, os conteúdos disciplinares e os conhecimentos que agilizam a aprendizagem desses 

mesmos conteúdos, e outras duas referentes ao domínio pedagógico, os aspetos didáticos e os 

aspetos relacionais. 

Nas variáveis independentes encontramos o grupo de recrutamento, o sexo, a idade, os anos 

de serviço e a formação e ou experiência em observação e ou supervisão. 

 

Tabela 7 - Tipo de estudo 

 

 

A análise dos dados contou com o seguinte tratamento estatístico: 

a. Análise descritiva; 
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b. Análise comparativa entre variáveis independentes; 

c. Análise do T-test para amostras relacionadas; 

d. Análise da covariância das variáveis dependentes. 

 

No início do estudo o quadro de participação apresentava-se com duas opções possíveis, a 

saber: (i) com controlo direto por parte dos investigadores, numa participação reduzida de 8 

elementos; (ii) sem controlo direto por parte dos investigadores, aludindo à honestidade 

intelectual no desenvolvimento do protocolo de observação por parte dos participantes, numa 

base alargada de participação de 63 professores que manifestaram fazê-lo desta forma. A 

escolha recaiu sobre a segunda por questões que se prendem com a dimensão da amostra e 

pela garantia da honestidade intelectual confiada aos participantes. 

A recolha dos dados relativos à avaliação do desempenho docente foi efetuada através do 

protocolo que compreende a legislação vigente, referente à Avaliação Externa do Desempenho 

Docente, o Guia de Observação da Dimensão Científica e Pedagógica. Os dados foram 

registados numa folha de cálculo Microsoft Office Excel 2007 pelos participantes, sendo os 

seus resultados sido tratados estatisticamente pelo software SPSS, versão 22. 

 

3.4 Limitações do estudo 

 

A investigação realizada apresenta algumas limitações que se prendem com questões 

tecnológicas, metodológicas e de contexto, são elas: 

a. A capacidade limitada que o registo audiovisual comporta na percetibilidade total da 

realidade observada (Anguera, 1998); 

b. A utilização da observação indireta no recente estudo funciona também ela como uma 

limitação por, segundo Anguera, Blanco, Losada, e Hernández Mendo (2000), implicar 

a existência de condutas encobertas que requerem uma inferência, logo com uma 

carga interpretativa que poderá resultar numa ambiguidade, contrapondo-se assim à 

objetividade requerida; 

c. A fonte do erro atribuído às variáveis presentes na equação funcional da observação, a 

perceção, a interpretação e o conhecimento prévio referente aos observadores 

(Anguera M. T., Blanco, Losada, & Hernández Mendo, 2000); 
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d. O erro induzido pelos fenómenos de reatividade9, de reatividade recíproca, de auto-

reatividade e de expectância10 inerentes aos participantes (observadores), bem como, 

aos que enformam a obtenção do registo audiovisual (professor e alunos) (Anguera, 

Blanco, & Losada, 2001); 

e. A vulnerabilidade da não interferência do observador através da preparação da 

situação (Anguera M. T., Blanco, Losada, & Hernández Mendo, 2000); 

f. As falhas de procedimento a vários níveis, entre outras, as falhas de omissão ou de 

comissão, o ângulo de mira incorreto, a planificação incorreta da amostra 

observacional, o funcionamento deficiente dos meios técnicos, a definição defeituosa 

das categorias e a dessincronização entre os observadores (Anguera M. T., Blanco, 

Losada, & Hernández Mendo, 2000); 

g. Outras falhas de procedimento, nomeadamente, a falta de informação prévia dos 

observadores sobre a caracterização da turma alvo das filmagens e dos objetivos 

requeridos para as aulas observadas; 

h. As ameaças à validade interna, externa e de constructo que se encontram associadas à 

elaboração e aplicação dos instrumentos de registo (Piéron, 1996); 

i. A natureza complexa, dinâmica e imprevisível que é reconhecida ao fenómeno do 

processo de ensino e de aprendizagem (Hadji, 1995); 

j. O grau elevado de subjetividade reconhecido ao instrumento de registo em vigor, 

enquanto escala de classificação (Reis, 2011); 

k. O número reduzido de participantes pertencentes ao grupo de recrutamento 260, 

apenas 5, referindo-se aos professores do segundo ciclo do ensino básico. 

 

3.5 Sistema de observação 

 

O sistema de observação usado na recente investigação decorreu do estabelecido na atual 

legislação sobre a observação de aulas (Artigo 18º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 

21 de fevereiro, 2012), enquanto instrumento de registo para avaliar a competência científica 

e pedagógica do professor (Anexo A). Integrada na avaliação externa, o instrumento de 

observação obedece ao estipulado no guião de observação da dimensão científica e 

pedagógica, na classificação da observação de aulas e nos parâmetros científicos e 

                                                
9
 Reatividade: a presença do observador pode levar a que o sujeito observado altere os seus 

comportamentos, facto que limita a observação da conduta espontânea (Anguera, 1990) 
10

 Expectância: quando os erros na obtenção do registo observacional são oriundos do observador 
devido às suas previsões e/ou antecipações de condutas ainda não observadas, fruto do seu 
conhecimento prévio excessivo acerca das situações observadas (Anguera, 1990) 
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pedagógicos e níveis de desempenho, respetivamente anexo I, II e III do Despacho n.º 

13981/2012, de 26 de outubro (2012). 

O parâmetro científico engloba duas dimensões, os conteúdos disciplinares e os 

conhecimentos que enquadram e agilizam a aprendizagem dos conteúdos disciplinares. 

O parâmetro pedagógico engloba igualmente duas dimensões. Na primeira encontram-se os 

aspectos didáticos que permitam, por um lado, estruturar a aula para tratar os conteúdos 

previstos nos documentos curriculares e alcançar os objetivos selecionados e, por outro lado, 

verificar a evolução da aprendizagem, orientando as atividades em função dessa verificação e 

acompanhar a prestação dos alunos e proporcionar-lhe informação sobre a sua evolução. Na 

segunda encontram-se os aspectos relacionais que permitam não só assegurar o 

funcionamento da aula com base em regras que acautelem a disciplina, como também 

envolver os alunos, proporcionar a sua participação nas atividades e estimulá-los a melhorar a 

aprendizagem. 

Reis (2011), integra o instrumento de registo nas escalas de classificação cujo método enforma 

um grau elevado de subjetividade. A falta de objetividade parece dever-se à atribuição de 

juízos de valor e não, conforme seria desejável, de indicadores claramente definidos. 

A escala de classificação assumida no instrumento de observação de aulas vigente varia entre 

valores de 1 a 10, adotando diferentes níveis de desempenho traduzido nas respetivas 

menções, Insuficiente (1 a 4,9 valores), Regular (5 a 6,4 valores), Bom (6,5 a 7,9 valores), Muito 

Bom (8 a 8,9 valores) e Excelente (9 a 10 valores). Para cada um destes níveis de desempenho 

surgem os indicadores distribuídos pelos dois parâmetros, científico e pedagógico, através de 

juízos de valor face ao grau de domínio, a exemplo, “domínio pleno…”, “muito bom domínio”, 

“bom domínio”, “segurança inequívoca”, “muito boa segurança”. 
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4. Apresentação dos dados 
 

4.1 Análise descritiva 

 

A análise descritiva tem como objetivo organizar, sumariar e descrever os aspetos relevantes 

dos dados. Os resultados são apresentados com recurso a tabelas e gráficos para um melhor 

entendimento. Para o efeito foram utilizados indicadores numéricos, também denominados de 

indicadores amostrais, nomeadamente as medidas de tendência central, média (média 

aritmética ou média empírica), mediana (valor que divide a amostra ordenada em duas partes 

iguais, com o mesmo número de observações cada), quantis ou amplitude interquantil (pontos 

da divisão em quatro partes, sendo: Q10.25, Q20.5, Q30.75) e moda (observação mais 

frequente), bem como as medidas de dispersão, amplitude, variância, desvio padrão e 

coeficiente de variação (Dancey & Reidy, 2007). 

 

4.1.1 Variável dependente – Classificação quantitativa final da aula/observação 

 

Tabela 8 - Medidas de tendência central da classificação final da aula/observação 

 

 

Conforme se pode observar através da Tabela 8, as 4 aulas foram observadas 2 vezes por cada 

um dos participantes no estudo, relativamente aos grupos com e sem formação em 

supervisão, sendo que o grupo dos alunos da UTAD apenas observaram 2 aulas, a um e a dois, 

por 2 vezes. 
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Tabela 9 - Parâmetros e ponderações da observação de aulas 

 

Os resultados apresentados referem-se à classificação quantitativa final da aula, obtidos 

através das ponderações previstas na lei em vigor para cada um dos 4 parâmetros avaliados, 

segundo a escala graduada de 1 a 10 valores (ver Tabela 9). As oito variáveis dependentes em 

estudo nesta análise descritiva referem-se a duas observações efetuadas a cada uma das 4 

aulas, concretamente, aula 1 – observação 1, aula 1 – observação 2, aula 2 – observação 1, 

aula 2 – observação 2, aula 3 – observação 1, aula 3 – observação 2, aula 4 – observação 1 e 

aula 4 – observação 2. 

Se se tiver em linha de conta os atributos enunciados na lei vigente que regula a avaliação do 

desempenho docente (artigo 20.º do Decreto Regulamentar n.º 26/2012, de 21 de fevereiro, 

2012), as médias aritméticas obtidas indiciam prestações docentes algo diferenciadas (ver 

Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Atributos mediante a média obtida 
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Verificamos também que a aula 1 e 3 foram diferenciadas, em termos médios, por ocupar 

distintas menções qualitativas, relativamente às duas observações efetuadas pelos mesmos 

sujeitos participantes no estudo. 

 

Tabela 11 - Medidas de dispersão da classificação final da aula/observação 

 

 

Traduzindo a variação de um conjunto de dados em torno da média, as medidas de dispersão 

permitem considerar com rigor sobre a sua homogeneidade ou heterogeneidade. Para o 

efeito, a Tabela 11 apresenta valores do desvio padrão e da variância, enquanto medidas de 

dispersão absolutas, e ainda do coeficiente de variação, enquanto medida de dispersão 

relativa. Segundo Dancey e Reidy (2007), o coeficiente de variação pode ser interpretado 

segundo a regra: quanto maior for o seu valor, maior será a heterogeneidade dos dados. 

Segundo os mesmos autores, quando temos dois ou mais grupos com a mesma variável e com 

médias semelhantes devemos usar o desvio padrão, sendo que a sua interpretação aponta 

para um conjunto de dados homogénios para valores menores ou igual a 1. Conforme se pode 

observar na Tabela 11, os resultados obtidos na classificação final das quatro aulas e em ambas 

as observações traduzem uma heterogeneidade dos dados alta e, no caso da 2ª observação da 

aula 3, muito alta. 

Com recurso ao diagrama de extremos e quartis, também denominada de caixa de bigodes, a 

interpretação e síntese da dispersão dos dados torna-se uma tarefa mais fácil. Conforme se 

pode observar no gráfico da Figura 8, são considerados como outliers, valores que se afastam 

do padrão geral, os dados referentes à primeira observação do observador 29 à aula 1, com 

uma classificação de 2.6 pontos, bem como, os dados obtidos pelo observador 3 à aula 4, em 

ambas as observações efetuadas, primeira e segunda, respetivamente 4.5 e 3.9 pontos na sua 

classificação. Este gráfico indica-nos o valor adjacente inferior, enquanto menor valor do 

conjunto dos dados, podendo, ou não, ser o mínimo, maior ou igual à barreira inferior, o valor 
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adjacente superior, enquanto maior valor do conjunto dos dados, podendo, ou não, ser o 

máximo, menor ou igual à barreira superior, a mediana, traçada a preto no interior da “caixa”, 

bem como o primeiro e terceiro quartis, enquanto extremos dessa mesma “caixa” (Dancey & 

Reidy, 2007). 

 

Legenda: Variável Dependente A1O1Total refere-se à Aula 1, Observação 1, sendo que 
o Total corresponde à média ponderada nos 4 parâmetros de avaliação, ou seja à 
classificação quantitativa do docente naquela aula e observação; A1O2Total (…). 

 

Figura 8 - Dispersão dos dados obtidos na classificação final da aula/observação 

 

 

Complementada com a informação da Tabela 11, a interpretação do gráfico sugere: 

 Uma amplitude enorme quando confrontado o mínimo com o máximo alcançado na 

mesma variável, destacando a 2ª observação da aula 1 e ambas as observações da aula 

3, respetivamente, 6.4, 7.3 e 7.5; 

 Uma heterogeneidade dos dados alta relativamente a ambas as observações 

efetuadas às aulas 1, 2 e 4; 

 Uma heterogeneidade muito alta verificada em ambas as observações da aula 3, sendo 

estas variáveis as que obtiveram uma média, mediana e moda mais baixas, ou seja, 

uma maior heterogeneidade observada na aula, pretensamente, mais “fraca”, com 
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valores de dispersão absolutos, desvio padrão e variância, e valores de dispersão 

relativa, coeficiente de variação, muito altos; 

 Uma dispersão relativamente idêntica entre as duas observações efetuadas às aulas 2, 

3 e 4, verificando-se uma dispersão algo diferente entre as duas observações 

efetuadas à aula 1; 

 Uma variabilidade reduzida no âmbito dos máximos alcançados em cada uma das oito 

variáveis dependentes, mesmo naquelas que apresentam médias mais baixas, 

nomeadamente as variáveis aula 3 – observação 1 e aula 3 – observação 2, com todos 

os valores, sem exceção, acima dos 9, referindo-se assim à menção qualitativa de 

Excelente; 

 Uma variabilidade maior face aos resultados alcançados nos mínimos, mesmo assim 

com todos os valores, sem exceção, abaixo dos 5, referindo-se assim à menção 

qualitativa de Insuficiente. 

 

4.1.2 Variável dependente – Conteúdos disciplinares (CD) 

 

Tabela 12 - Medidas de tendência central conteúdos disciplinares da aula/observação 

 

 

Complementada com as Tabelas 12 e 13, a interpretação do gráfico da Figura 9 sugere: Uma 

heterogeneidade dos dados alta relativamente à 1ª observação da aula 1 e a ambas as 

observações efetuadas às aulas 2 e 4; Uma heterogeneidade muito alta verificada na 2ª 

observação da aula 1 e em ambas as observações da aula 3; Uma variabilidade reduzida no 

âmbito dos máximos alcançados em cada uma das oito variáveis dependentes e uma 

variabilidade maior face aos resultados alcançados nos mínimos. 
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Tabela 13 - Medidas de dispersão de conteúdos disciplinares da aula/observação 

 

 

Legenda: Variável Dependente A1O1CD refere-se à Aula 1, Observação 1, sendo que o 
CD corresponde ao 1º parâmetro da ficha de registo da observação de aulas, referindo-
se ao domínio científico, concretamente aos conteúdos disciplinares; A1O2CD (…). 

 
 

Figura 9 - Dispersão dos dados obtidos nos conteúdos disciplinares da aula/observação 
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4.1.3 Variável dependente – Conhecimento das aprendizagens (CAPZ) 

 

Tabela 14 - Medidas de tendência central do conhecimento das aprendizagens dos 
alunos da aula/observação 

 

 

Tabela 15 - Medidas de dispersão do conhecimento das aprendizagens dos alunos da 
aula/observação 

 

 

Complementada com informação das Tabelas 14 e 15, a interpretação do gráfico da Figura 10 

sugere: Uma heterogeneidade dos dados alta relativamente à 1ª observação da aula 1 e da 

aula 2 e a ambas as observações efetuadas à aula 4; Uma heterogeneidade muito alta 

verificada na 2ª observação da aula 1 e da aula 2 e em ambas as observações da aula 3; Uma 

variabilidade reduzida no âmbito dos máximos alcançados em cada uma das oito variáveis 

dependentes e uma variabilidade maior face aos resultados alcançados nos mínimos. 
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Legenda: Variável Dependente A1O1CAPZ refere-se à Aula 1, Observação 1, sendo 
que o CAPZ corresponde ao 2º parâmetro da ficha de registo da observação de 
aulas, referindo-se ao domínio científico, concretamente aos conhecimentos que 
enquadram e agilizam a aprendizagem dos conteúdos disciplinares; A1O2CAPZ (…). 

 
 

Figura 10 - Dispersão dos dados obtidos no conhecimento das 
aprendizagens dos alunos da aula/observação 

 

 

4.1.4 Variável dependente – Aspetos didáticos (Did) 

 

Tabela 16 - Medidas de tendência central dos aspetos didáticos da aula/observação 
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Tabela 17 - Medidas de dispersão dos aspetos didáticos da aula/observação 

 

 
Legenda: Variável Dependente A1O1Did refere-se à Aula 1, Observação 1, sendo 
que o Did corresponde ao 3º parâmetro da ficha de registo da observação de 
aulas, referindo-se ao domínio pedagógico, concretamente aos aspetos didáticos 
que permitam estruturar a aula para tratar os conteúdos previstos nos 
documentos curriculares e alcançar os objetivos selecionados, verificar a 
evolução da aprendizagem, orientando as atividades em função dessa verificação 
e acompanhar a prestação dos alunos e proporcionar-lhe informação sobre a sua 
evolução; A1O2Did (…). 

 

Figura 11 - Dispersão dos dados obtidos nos aspetos didáticos da aula/observação 

 

Complementada com a informação das tabelas 16 e 17, a interpretação do gráfico da Figura 11 

sugere: Uma heterogeneidade dos dados alta relativamente à 1ª observação da aula 4; Uma 

heterogeneidade muito alta verificada na 2ª observação da aula 4 e em ambas as observações 

da aula 1, 2 e 3; Uma variabilidade reduzida no âmbito dos máximos alcançados em cada uma 
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das oito variáveis dependentes e uma variabilidade maior face aos resultados alcançados nos 

mínimos. 

 

4.1.5 Variável dependente – Aspetos relacionais (Rel) 

 

Tabela 18 - Medidas de tendência central aspetos relacionais da aula/observação 

 

Legenda: Variável Dependente A1O1Rel refere-se à Aula 1, Observação 1, sendo 
que o Rel corresponde ao 4º parâmetro da ficha de registo da observação de 
aulas, referindo-se ao domínio pedagógico, concretamente aos aspetos 
relacionais que permitem assegurar o funcionamento da aula com base em regras 
que acautelem a disciplina, no envolvimento dos alunos e proporcionar a sua 
participação nas atividades, bem como, estimulá-los a melhorar a aprendizagem; 
A1O2Rel (…). 

 

Figura 12 - Dispersão dos dados obtidos nos aspetos relacionais da aula/observação 
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Complementada com as Tabelas 18 e 19, a interpretação do gráfico da Figura 12 sugere: Uma 

heterogeneidade dos dados alta relativamente à 1ª observação das aulas 1, 2 e 3 e em ambas 

da aula 4; Uma heterogeneidade muito alta verificada na 2ª observação das aulas 1, 2 e 3; 

Uma variabilidade reduzida no âmbito dos máximos alcançados em cada uma das oito 

variáveis dependentes e uma variabilidade maior face aos resultados alcançados nos mínimos; 

A existência de numerosos outliers. 

 

Tabela 19 - Medidas de dispersão dos aspetos relacionais da aula/observação 

 

 

4.2 Fiabilidade interobservadores 

 

A fiabilidade de uma medida traduz a sua consistência. Se a aplicação de um determinado 

instrumento de medida fornece sempre os mesmos resultados dizemos que essa medida é 

fiável. Todavia, toda a medida é sujeita a erro, a uma variabilidade. À ausência deste erro 

denominamos de consistência, enquanto termo fundamental para conceptualizar a fiabilidade. 

Importa também realçar que o erro sistemático de uma medida traduz mais um problema de 

validade do que de fiabilidade. Segundo Dunn (1992), a fiabilidade de uma medida é tida como 

condição necessária, mas não suficiente, para a validade. Outra característica que importa 

salientar é que quanto maior for a dimensão da amostra menor será a estimativa da sua 

variância. 

O índice de concordância intra e inter observadores verifica-se como uma medida útil para 

analisar a consistência dos dados. Em relação à segunda, a fiabilidade interobservadores, foi 

utilizado o índice estatístico Kappa de Cohen, descrito desde 1960, enquanto medição do grau 

de concordância para além daquilo que seria esperado tão somente pelo acaso. De acordo 

com a informação da Tabela 20, este índice varia entre os valores -1 e +1, sendo que o -1 

significa que os dois observadores classificaram exatamente o oposto, o 0 significa que não 
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existe nenhuma relação entre as classificações dos dois observadores, acima da concordância 

que seriam esperados ao azar, e o +1 significa que os dois observadores concordam 

perfeitamente, ou seja, classificaram ambos de igual modo (Landis & Koch, 1977). 

 

Tabela 20 - Interpretação dos valores de kappa 

 

Nota: Fonte: Adaptado de Landis e Koch (1977) 

 

Conforme se pode observar no Anexo E, bem como na súmula registada na Tabela 21, foram 

cruzados os dados relativamente aos participantes do estudo pertencentes aos dois grupos, 

com e sem formação em supervisão, ficando de fora deste tratamento estatístico o terceiro 

grupo, a analisar seguidamente. Importa ainda realçar que, por arredondamento à unidade, os 

resultados das observações foram analisados com números inteiros, segundo a escala de 1 a 

10 em cada uma das variáveis dependentes do estudo. 

 

Tabela 21 - Fiabilidade interobservadores 

 

 

Do cruzamento dos 30 participantes resultaram 420 análises, sendo de salientar: 

 132 valores de kappa inferiores a 0, sem acordo, ou acordo oposto; 

 246 valores de kappa entre 0 e 0.20, de concordância insignificante; 
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 38 valores de kappa entre 0.21 e 0.40, de conconrdância mediana; 

 4 valores de kappa entre 0.41 e 0.60, de concordância moderada, valores obtidos 

entre os observadores números 9 e 20, 13 e 24, 15 e 26, 14 e 16, respetivamente, 

0.420, 0.422, 0.443 e 0.569; 

 Não foram encontrados valores de kappa considerados por Landis e Koch (1977) como 

substanciais e como quase perfeitos. 

Conforme se pode observar no Anexo F, bem como na súmula registada na Tabela 21, foram 

cruzados os dados relativamente aos participantes do estudo pertencentes ao terceiro grupo, 

importando também realçar que, por arredondamento à unidade, os resultados das 

observações foram analisados com números inteiros, segundo a escala de 1 a 10 em quatro 

das variáveis dependentes do estudo, nomeadamente a classificação final das duas 

observações em cada uma das 2 aulas. Dos 37 participantes no estudo pertencentes a este 

grupo ficaram disponíveis apenas 25, equanto número que realizou as 4 observações, duas à 

aula 1 e outras duas à aula 2. 

Do cruzamento dos 25 participantes resultaram 300 análises, sendo de salientar: 

 89 valores de kappa inferiores a 0, sem acordo ou acordo oposto; 

 67 valores de kappa entre 0 e 0.20, de concordância insignificante; 

 130 valores de kappa entre 0.21 e 0.40, de conconrdância mediana; 

 8 valores de kappa entre 0.41 e 0.60, de concordância moderada; 

 6 valores de kappa entre 0.61 e 0.80, de concordância substancial, valores obtidos 

entre os observadores números 9 e 12, 9 e 18, 10 e 20, 12 e 18, 16 e 18, 17 e 20, 

respetivamente, 0.636, 0.667, 0.636, 0.667, 0.667 e 0.636; 

 Não foram encontrados valores de kappa considerados por Landis e Koch (1977) como 

quase perfeitos. 

Na tentativa de entender melhor os resultados alcançados neste grupo de participantes, 

procedeu-se à análise do índice estatístico kappa, não apenas nas quatro variáveis 

dependentes, classificação final da aula, mas sim alargando às demais variáveis, 

nomeadamente às que correspondem aos quatro parâmetros da ficha de registo da 

observação de aulas, dois referentes ao domínio científico e os outros dois referentes ao 

domínio pedagógico e didático. Cruzando os dados dos observadores que obtiveram na análise 

anterior resultados de kappa entre 0.610 e 0.800, considerados por Landis e Koch (1977) como 

de concordância substancial, os valores obtidos verificam-se significativamente abaixo dos 

obtidos por via da variável classificação final da aula/observação (ver Tabela 22). 
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Tabela 22 - Valores de kappa na análise com número diferente de variáveis dependentes 

 

 

Nestes casos específicos, os resultados obtidos, ver a Tabela 22, revelam que os respetivos 

observadores mediram sem concordância significativa entre si as 4 variáveis dependentes do 

estudo, verificando-se contudo uma concordância substancial na classificação final atribuída às 

aulas. Por outras palavras, podemos dizer que a concordância substancial obtida na 

classificação final da aula foi conseguida de uma forma aleatória, uma vez que não existe uma 

concordância significativa dos observadores em relação às 4 variáveis dependentes em estudo, 

(1) Domínio científico – conteúdos disciplinares, (2) Domínio científico – conhecimentos que 

agilizam a aprendizagem, (3) Domínio pedagógico – aspetos didáticos, (4) Domínio pedagógico 

– aspetos relacionais, salientando que a classificação final da aula resulta da média ponderada 

da classificação conferida em cada uma das 4 variáveis, respetivamente 50%, 10%, 50% e 10%. 

 

4.3 Fiabilidade intraobservadores 

 

Nesta análise foi utilizada a correlação intraclasse momento-produto de Pearson para pares 

repetidos. Segundo Dunn (1992), esta é uma técnica muito utilizada em epidemiologia, em 

genética e em psicologia, nesta última na defesa da teoria da fiabilidade como medida para 

determinar a heterogeneidade entre elementos de um mesmo grupo. No caso de dois 

observadores, a correlação intraclasse para pares repetidos traduz-se como função da 

correlação interclasse e das diferenças obtidas entre as médias e os desvio padrão das duas 

variáveis. Variando entre 0 e +1, quanto maior for o valor da correlação, ou seja mais próximo 

de +1, mais alta é a fiabilidade dos dados, por outras palavras, as observações encontram-se 

fortemente correlacionadas dentro das classes (ver Tabela 23). 
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Tabela 23 - Interpretação dos valores do coeficiente de correlação interclasse 

 

Nota: Fonte: Adaptado de Menz et. al (2004) 

 

Tabela 24 - Fiabilidade intraobservadores (coeficiente de correlação interclasse) 

 

 

Nota (Variável Dependente): 
CD corresponde ao 1º parâmetro da ficha de registo da observação de aulas, referindo-se ao domínio 

científico, concretamente aos conteúdos disciplinares; 
CAPZ corresponde ao 2º parâmetro da ficha de registo da observação de aulas, referindo-se ao domínio 

científico, concretamente aos conhecimentos que enquadram e agilizam a aprendizagem dos conteúdos 
disciplinares; 
Did corresponde ao 3º parâmetro da ficha de registo da observação de aulas, referindo-se ao domínio 

pedagógico, concretamente aos aspetos didáticos que permitam estruturar a aula para tratar os 
conteúdos previstos nos documentos curriculares e alcançar os objetivos selecionados, verificar a 
evolução da aprendizagem, orientando as atividades em função dessa verificação e acompanhar a 
prestação dos alunos e proporcionar-lhe informação sobre a sua evolução; 
Rel corresponde ao 4º parâmetro da ficha de registo da observação de aulas, referindo-se ao domínio 

pedagógico, concretamente aos aspetos relacionais que permitem assegurar o funcionamento da aula 
com base em regras que acautelem a disciplina, no envolvimento dos alunos e proporcionar a sua 
participação nas atividades, bem como, estimulá-los a melhorar a aprendizagem. 

 

Conforme se pode observar na Tabela 24, foram cruzados os dados relativamente às 

observações efetuadas pelos participantes do estudo pertencentes aos três grupos, com e sem 

formação em supervisão e alunos da UTAD. Por arredondamento à unidade, os resultados das 

observações foram analisados com números inteiros, segundo a escala de 1 a 10 em cada uma 

das quatro variáveis dependentes do estudo, nomeadamente as classificações obtidas na 

primeira e segunda observações para cada uma das 4 aulas. Das análises efetuadas, a salientar 

que todos os valores referentes aos grupos 1 e 2, com e sem experiência em supervisão, 
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apontam para uma correlação excelente ou moderada entre as duas observações e para cada 

uma das 4 aulas. 

Embora as características dos três grupos sejam diferentes em termos de experiência docente 

e em observação, com e sem formação em supervisão e alunos do 2º ciclo de estudos da 

UTAD, os resultados obtidos pelos 26 participantes pertencentes a este último grupo parecem 

demonstrar dúvidas sobre a honestidade dos resultados obtidos pelos primeiros, uma vez que 

o índice de correlação intraclasse apresenta valores fracos com exceção de um que se 

configura como moderado. 

Importa realçar que os resultados obtidos pelos dois grupos, com e sem formação em 

supervisão, foram realizados pelos próprios em espaço e tempo próprios, cedendo a ficha de 

registo aos investigadores apenas no final da segunda observação. Já em relação ao terceiro 

grupo, durante a segunda observação os participantes no estudo não tiveram acesso à ficha de 

registo referente à primeira. Outra questão que nos parece importante equacionar é também 

o tempo que distou as duas observações, sendo que nos dois grupos foi solicitado um prazo de 

duas semanas, não havendo garantias para os investigadores sobre a sua correção, no terceiro 

grupo o intervalo de tempo foi maior, cerca de um mês. 

 

 

4.4 Análise comparativa entre variáveis independentes 

 

Segundo Lopes, Castelo Branco e Soares (2013), toda a estatística clássica encontra-se 

dependente de uma distribuição normal dos dados e de uma ausência de valores dispersos, 

também denominados por outliers. Conferida como uma das mais importantes distribuições 

de probabilidades da estatística, a distribuição normal é sobejamente conhecida como a 

Distribuição de Gauss ou Gaussiana, desenvolvida pelo matemático francês Abraham de 

Moivre no ano de 1733 (Triola, 2008; citado por Lopes, Castelo Branco e Soares, 2013). Esta 

distribuição normal dos dados permite a utilização de técnicas de inferência estatística 

robustas, entre outras a estimação e os testes de hipóteses. 

Conforme se pode observar no anexo G, para verificação da normalidade foram utilizados três 

testes neste estudo, nomeadamente, Kolmogorov-Smirnov (K-S), Shapiro-Wilk (S-W) e 

Skewness. Relativamente aos primeiros, o teste de K-S, utilizado para amostras de número 

superior ou igual a 50, e o teste de S-W, utilizado para amostras de múmero inferior a 50, 

servem para aceitar ou rejeitar a hipótese nula (H0), ou seja, os dados da variável em estudo 

originam uma distribuição normal. Na sua interpretação consideramos que quanto menor for 

o valor-p, menor é a consistência entre os dados e a hipótese nula. Enquanto regra de decisão, 
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se considerarmos um nível de significância de 95%, para valores superiores a 0.05 aceita-se H0, 

sendo que para valor-p   a hipótese nula é rejeitada.  Nos casos onde não foi aceite a 

hipótese nula num dos testes anteriores, os investigadores recorreram ao teste de Skewness, 

descrito por Leech, Barrett e Morgan (2005) como um instrumento que visa testar a 

normalidade aproximada, para valores -1  Skewness 1, permitindo que sejam aplicados 

testes paramétricos. 

A salientar que as quatro variáveis dependentes (variáveis em estudo, quantitativas), (1) 

conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos 

e (4) aspetos relacionais, foram analisadas segundo os grupos constituídos para cada uma das 

cinco variáveis independentes (variáveis categoriais, fatores nominais), (1) grupo de 

recrutamento, (2) sexo, (3) idade, (4) anos de serviço e (5) formação em supervisão pedagógica 

e ou ADD, considerando apenas a primeira observação relativamente a cada uma das quatro 

aulas, num total de 16 análises. As variáveis dependentes foram quantificadas segundo uma 

escala de 1 a 10 valores, com abertura à décima. 

Conforme se pode observar na Tabela 25, as variáveis independentes foram analisadas pelas 

técnicas estatísticas da análise e comparação das médias e das variâncias, nomeadamente o 

Teste t de Student, para variáveis com dois grupos, e a ANOVA, para variáveis com três ou mais 

grupos. 

 

Tabela 25 - Estatística utilizada para cada uma das variáveis independentes do estudo 

Variável Grupos Estatística 

Grupo de 
recrutamento 

1. 260 
2. 620 

Paramétrica: Teste t de Student (aula 1, 2 e 3) 

Não-paramétrica: Teste Mann-Whitney (aula 4) 

Sexo 
1. Feminino 
2. Masculino 

Paramétrica: Teste t de Student (aula 1, 2 e 3) 

Não-paramétrica: Teste Mann-Whitney (aula 4) 

Idade 
1. <45 

2. 45 
Paramétrica: Teste t de Student (aula 1, 2 e 3) 

Não-paramétrica: Teste Mann-Whitney (aula 4) 

Anos de serviço 
1. <15 

2. 15 
Paramétrica: Teste t de Student (aula 1, 2 e 3) 

Não-paramétrica: Teste Mann-Whitney (aula 4) 

Formação em 
supervisão/ADD 

1. Sim 
2. Não 
3. Alunos UTAD 

Paramétrica: 
Grupos 1, 2 e 3 – ANOVA (aula 1 e 2) 
Grupos 1 e 2 – Teste t de Student (aula 3 e 4) 

 

Quanto ao primeiro, o teste t surgiu pela mão do químico da cervejaria da marca Guiness, em 

Dublin, Irlanda, William Sealy Gosset, em 1908, que adotou o seu pseudónimo de Student, 

tendo desenvolvido o teste com o propósito de monitorar a qualidade da cerveja. Este é  um 
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teste de hipóteses que, através da utilização de conceitos estatísticos e perante uma 

distribuição normal dos dados, serve para rejeitar ou não a sua hipótese nula (H0), ou seja, não 

existem diferenças significativas das variáveis em estudo entre os grupos da variável 

independente. 

O teste t de Student pode ser utilizado em três situações distintas, no teste de hipóteses para 

uma variável independente, para duas variáveis independentes ou para duas variáveis 

emparelhadas (Dancey & Reidy, 2007). 

Uma vez que o estudo trata de comparar as médias obtidas pelos diferentes grupos 

constituídos, a opção recaiu no teste de hipóteses para uma variável independente, 

relativamente ao grupo de recrutamento, 260 e 620, e ao sexo, feminino e masculino. 

Primeiro atendeu-se ao teste de Levene, enquanto verificação do grau de igualdade das 

variâncias, seguindo para o teste t, enquanto verificação do grau das médias, pela assunção, 

ou não, do valor anterior. Segundo Dancey e Reidy (2007), para um intervalo de confiança de 

95%, valores superiores a 0.05 no teste de Levene significa que é assumida a igualdade das 

variâncias, e valores inferiores ou igual a 0.05 nesse mesmo teste significa que não é assumida 

a igualdade das variâncias, servindo este facto para decidir sobre a leitura do teste t. 

Hipóteses a testar com o teste de Levene: 

H0: as variâncias nas duas populações são iguais (existe homocedasticidade); 

Quando o valor obtido no teste for igual a zero, a hipótese nula é rejeitada, levando-nos a 

prosseguir para a análise dos valores obtidos no teste t, e quando for diferente de zero ela é 

aceite. 

Relativamente à segunda, a estatística designada ANOVA (Analysis of Variance) foi inicialmente 

desenvolvida por Ronald Fisher como forma de testar, simultaneamente, a igualdade do 

número de valores médios de três ou mais grupos, sem empolar o valor  de . Embora a 

denominação seja “análise de variância”, este recurso estatístico visa averiguar se os valores 

médios, e não as variâncias, são estatísticamente diferentes. A estatística da ANOVA 

denomina-se de teste F, enquanto quociente entre a variância entre grupos e variância 

residual (Leech, Barrett & Morgan, 2005). 
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4.4.1 Grupo de recrutamento 

 

Aula 1 

Tabela 26 - Teste da normalidade para o grupo de recrutamento (aula 1) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 26, apenas os dados referentes à variável dependente 

CD obtidos pelo grupo de recrutamento 620 não encontraram uma distribuição normal. 

Contudo, decidiu-se pela estatística paramétrica uma vez que o tamanho da amostra é 

superior a 30 (Dancey & Reidy, 2007). 

 

Tabela 27 – Estatística descritiva para o grupo de recrutamento (aula 1) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 27, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no grupo de recrutamento 260, face aos 

encontrados no grupo de recrutamento 620. Estes valores parecem indicar que os professores 

do 3º ciclo do ensino básico e secundário são mais exigentes nas observações que fazem, 

relativamente aos seus colegas do 2º ciclo do ensino básico. 
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Verificando a Tabela 28, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 28 - Teste t para o grupo de recrutamento (aula 1) 

 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o grupo de 

recrutamento dos professores de educação física, 260 e 620, com a ficha de registo da 

observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 1, as 

quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 29 - Teste de hipóteses para o grupo de recrutamento (aula 1) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,028 Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,008 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,000 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,013 Rejeita H0   

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t, em todas as variáveis em estudo, 

ver a Tabela 29, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existem diferenças significativas, num 

intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, sendo que o grupo 

de recrutamento 260, referindo-se aos professores de educação física do 2º ciclo do ensino 
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básico, em situação de observação da aula 1 atribuiram melhores classificações 

comparadamente com o grupo de recrutamento 620, referindo-se aos professores de 

educação física do 3º ciclo do ensino básico e secundário. 

 

Aula 2 

 

Tabela 30 - Teste da normalidade para o grupo de recrutamento (aula 2) 

 

Conforme se pode observar na Tabela 30, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 31 - Estatística descritiva para o grupo de recrutamento (aula 2) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 31, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no grupo de recrutamento 260, face aos 

encontrados no grupo de recrutamento 620. Tal como tinha sucedido na aula 1, estes valores 

parecem indicar que os professores do 3º ciclo do ensino básico e secundário são mais 

exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas do 2º ciclo do ensino 

básico. 
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Verificando a Tabela 32, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 32 - Teste t para o grupo de recrutamento (aula 2) 

 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o grupo de 

recrutamento dos professores de educação física, 260 e 620, com a ficha de registo da 

observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 2, as 

quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 33 - Teste de hipóteses para o grupo de recrutamento (aula 2) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,018 Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,065 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,022 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,004 Rejeita H0   

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t em três das quatro variáveis em 

estudo, nomeadamente, conhecimentos disciplinares, aspetos didáticos e aspetos relacionais, 

ver a Tabela 33, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existem diferenças significativas, num 

intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, sendo que o grupo 
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de recrutamento 260, referindo-se aos professores de educação física do 2º ciclo do ensino 

básico, em situação de observação da aula 2 atribuiram melhores classificações 

comparadamente com o grupo de recrutamento 620, referindo-se aos professores de 

educação física do 3º ciclo do ensino básico e secundário. Por apresentar um valor de 0.065 no 

teste t na variável de interesse conhecimentos que agilizam as aprendizagens,  valor acima de 

0.050 para o intervalo de confiança de 95%, a hipótese nula é aceite, ou seja, não existem 

diferenças significativas entre as médias obtidas entre os dois grupos de recrutamento. 

 

 

Aula 3 

Tabela 34 - Teste da normalidade para o grupo de recrutamento (aula 3) 

 

Conforme se pode observar na Tabela 34, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 35 - Estatística descritiva para o grupo de recrutamento (aula 3) 

 

De acordo com o indicado na tabela 36, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no grupo de recrutamento 260, face aos 

encontrados no grupo de recrutamento 620. Tal como tinha sucedido nas aulas 1 e 2, estes 

valores parecem indicar que os professores do 3º ciclo do ensino básico e secundário são mais 
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exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas do 2º ciclo do ensino 

básico. 

Verificando a Tabela 36, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 36 - Teste t para o grupo de recrutamento (aula 3) 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o grupo de 

recrutamento dos professores de educação física, 260 e 620, com a ficha de registo da 

observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 3, as 

quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 37 - Teste de hipóteses para o grupo de recrutamento (aula 3) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,025 Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,035 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,370 Aceita H0   

Aspetos relacionais 0,476 Aceita H0   

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t em duas das quatro variáveis em 

estudo, nomeadamente, conhecimentos disciplinares e conhecimentos que agilizam as 

aprendizagens, ver a Tabela 37, para estas rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existem 
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diferenças significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos 

dois grupos, sendo que o grupo de recrutamento 260, referindo-se aos professores de 

educação física do 2º ciclo do ensino básico, em situação de observação da aula 3 atribuiram 

melhores classificações comparadamente com o grupo de recrutamento 620, referindo-se aos 

professores de educação física do 3º ciclo do ensino básico e secundário. Por apresentarem 

valores acima de 0.050 no teste t nas variáveis de interesse aspetos didáticos e aspetos 

relacionais,  para o intervalo de confiança de 95%, a hipótese nula para estas duas é aceite, ou 

seja, não existem diferenças significativas entre as médias obtidas entre os dois grupos de 

recrutamento. 

 

Aula 4 

Conforme se pode verificar através da Tabela 38, no grupo de recrutamento 620 a 

normalidade da distribuição dos dados não foi satisfeita, inviabilizando por conseguinte o uso 

do teste paramétrico t de Student. A opção recaiu no teste não-paramétrico Mann-Whitney-

Wilcoxon (M-W-W), enquanto teste equivalente ao anterior, para comparar as médias de duas 

variáveis independentes. Segundo Dancey e Reidy (2007), o único pressuposto exigido para à 

sua aplicação é que as duas variáveis sejam independentes, aleatórias e que se expressem de 

uma forma numérica ou ordinal. Também conhecida como estatística U, este teste foi 

desenvolvido de forma independente por Wilcoxon, em 1945, e por Mann e Whitney, em 

1947, sendo adequado para comparar as funções de distribuição dos dados e, nos casos onde 

se verifica a semelhança das distribuições, a eficiência assimptótica do teste de Mann-Whitney 

é 95,5% da eficiência do teste t de Student. 

Tabela 38 - Teste da normalidade para o grupo de recrutamento (aula 4) 

 

 

Teste de hipóteses, segundo o teste M-W-W, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: os dois grupos de recrutamento apresentam distribuições idênticas. 

Para valores de p inferiores a 0,050 rejeita-se H0. 
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Tabela 39 - Estatística descritiva para o grupo de recrutamento (aula 4) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 39, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no grupo de recrutamento 260, face aos 

encontrados no grupo de recrutamento 620. Tal como tinha sucedido nas aulas 1, 2 e 3, estes 

valores parecem indicar que os professores do 3º ciclo do ensino básico e secundário são mais 

exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas do 2º ciclo do ensino 

básico. 

 

Tabela 40 - Teste Mann-Whitney para o grupo de recrutamento (aula 4) 
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Tabela 41 - Teste de hipóteses para o grupo de recrutamento (aula 4) 

 

Variável Dependente Teste M-W-W Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,269 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,430 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,417 Aceita H0   

Aspetos relacionais 0,464 Aceita H0   

 

Por apresentarem valores acima de 0.050 no teste Mann-Whitney em todas as variáveis de 

interesse,  para o intervalo de confiança de 95%, ver as Tabelas 40 e 41, a hipótese nula é 

aceite, ou seja, os dois grupos de recrutamento apresentam distribuições idênticas quanto às 

médias obtidas nas quatro variáveis em estudo. 

 

4.4.2 Sexo 

 

Aula 1 

Conforme se pode observar na Tabela 42, apenas os dados referentes à variável dependente 

Did (aspetos didáticos) obtidos pelo sexo masculino não encontraram uma distribuição normal. 

Contudo, decidiu-se pela estatística paramétrica uma vez que o tamanho da amostra é 

superior a 30 (Dancey & Reidy, 2007). 

 

Tabela 42 - Teste da normalidade para o sexo (aula 1) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 43, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no sexo masculino, face aos encontrados no 

sexo feminino. Estes valores parecem indicar que as professoras de educação física são mais 

exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas homens. 
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Tabela 43 - Estatística descritiva para o sexo (aula 1) 

 

 

Verificando a Tabela 44, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o sexo dos 

professores de educação física, feminino e masculino, com a ficha de registo da observação de 

aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 1, as quatro 

variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 44 - Teste t para o sexo (aula 1) 

 

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t, em três das quatro variáveis em 

estudo, conhecimentos disciplinares, conhecimentos que agilizam as aprendizagens e aspetos 

didáticos, ver a Tabela 45, para estas rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existem diferenças 
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significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, 

sendo que as professoras, em situação de observação da aula 1 atribuiram melhores 

classificações comparadamente com os seus colegas homens. Por apresentar valores acima de 

0.050 no teste t na variável de interesse aspetos relacionais,  para o intervalo de confiança de 

95%, a hipótese nula para esta é aceite, ou seja, não existem diferenças significativas entre as 

médias obtidas entre as professoras e os professores. 

 

Tabela 45 - Teste de hipóteses para o sexo (aula 1) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,016 Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,039 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,005 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,068 Aceita H0   

 

 

Aula 2 

Conforme se pode observar na Tabela 46, apenas os dados referentes à variável dependente 

CD (conhecimentos disciplinares) e Did (aspetos didáticos), ambas obtidos pelo sexo 

masculino, não encontraram uma distribuição normal. Contudo, decidiu-se pela estatística 

paramétrica uma vez que o tamanho da amostra é superior a 30 (Dancey & Reidy, 2007). 

 

Tabela 46- Teste da normalidade para o sexo (aula 2) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 47, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no sexo masculino, face aos encontrados no 

sexo feminino. Estes valores parecem indicar que as professoras de educação física são mais 

exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas homens. 



Página | 154  
 

Verificando a Tabela 48, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 47 - Estatística descritiva para o sexo (aula 2) 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o sexo dos 

professores de educação física, feminino e masculino, com a ficha de registo da observação de 

aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 2, as quatro 

variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 48 - Teste t para o sexo (aula 2) 
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Tabela 49 - Teste de hipóteses para o sexo (aula 2) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,054 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,173 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,005 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,008 Rejeita H0   

 

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.050 no teste t, em duas das quatro variáveis 

em estudo, aspetos didáticos e aspetos relacionais, ver a Tabela 49, rejeitamos a hipótese 

nula, ou seja, existem diferenças significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as 

médias obtidas pelos dois grupos, sendo que as professoras, em situação de observação da 

aula 2 atribuiram melhores classificações comparadamente com os seus colegas homens. Por 

apresentarem valores acima de 0.050 no teste t nas variáveis de interesse conhecimentos 

disciplinares e conhecimentos que agilizam as aprendizagens,  para o intervalo de confiança de 

95%, a hipótese nula para estas duas é aceite, ou seja, não existem diferenças significativas 

entre as médias obtidas entre as professoras e os professores. 

 

Aula 3 

Conforme se pode observar na Tabela 50, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 50 - Teste da normalidade para o sexo (aula 3) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 51, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no sexo masculino, face aos encontrados no 
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sexo feminino. Estes valores parecem indicar que as professoras de educação física são mais 

exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas homens. 

 

Tabela 51 - Estatística descritiva para o sexo (aula 3) 

 

Verificando a Tabela 52, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o sexo dos 

professores de educação física, feminino e masculino, com a ficha de registo da observação de 

aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 3, as quatro 

variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 52 - Teste t para o sexo (aula 3) 
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Tabela 53 - Teste de hipóteses para o sexo (aula 3) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,151 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,162 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,145 Aceita H0 

Aspetos relacionais 0,383 Aceita H0 

 

 

Uma vez que os resultados foram superiores a 0.050 no teste t, em todas as variáveis em 

estudo, ver a Tabela 53, aceitamos a hipótese nula, ou seja, não existem diferenças 

significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, 

sendo que as professoras, em situação de observação da aula 3 atribuiram melhores 

classificações comparadamente com os seus colegas homens. 

 

Aula 4 

 

Tabela 54 - Teste da normalidade para o sexo (aula 4) 

 

 

Conforme se pode verificar através da Tabela 54, a normalidade da distribuição dos dados não 

foi satisfeita, inviabilizando por conseguinte o uso do teste paramétrico t de Student. A opção 

recaiu no teste não-paramétrico Mann-Whitney-Wilcoxon (M-W-W), enquanto teste 

equivalente ao anterior, para comparar as médias de duas variáveis independentes. 

Teste de hipóteses, segundo o teste M-W-W, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: os dois sexos apresentam distribuições idênticas; 

Para valores de p inferiores a 0.050 rejeita-se H0. 
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Tabela 55 - Estatística descritiva para o sexo (aula 4) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 55, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores no sexo feminino, face aos encontrados no sexo 

masculino. Contrariando o que tinha sucedido nas aulas 1, 2 e 3, estes valores parecem indicar 

que os professores são mais exigentes nas observações que fazem, relativamente às suas 

colegas mulheres. 

 

Tabela 56 - Teste Mann-Whitney para o sexo (aula 4) 

 

 

 

Tabela 57 - Teste de hipóteses para o sexo (aula 4) 

 

Variável Dependente Teste M-W-W Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,407 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,463 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,611 Aceita H0   

Aspetos relacionais 0,894 Aceita H0   
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Por apresentarem valores acima de 0.050 no teste Mann-Whitney em todas as variáveis de 

interesse,  para o intervalo de confiança de 95%, ver as Tabelas 56 e 57, a hipótese nula é 

aceite, ou seja, os dois sexos apresentam distribuições idênticas quanto às médias obtidas nas 

quatro variáveis em estudo. 

 

4.4.3 Idade 

 

Aula 1 

 

Tabela 58 - Teste da normalidade para a idade (aula 1) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 58, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 59 - Estatística descritiva para a idade (aula 1) 

 

De acordo com o indicado na Tabela 59, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são aproximadas entre os dois grupos de idade. Exceção 

parece ser a variável em estudo aspetos relacionais, sendo que a diferença entre as médias 

ultrapassa o valor de 1. 
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Verificando a Tabela 60, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 60 - Teste t para a idade (aula 1) 

 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que a idade dos 

professores de educação física, com menos de 45 anos e com mais de 45 anos, com a ficha de 

registo da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, 

na aula 1, as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que 

agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 61 - Teste de hipóteses para a idade (aula 1) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,251 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,097 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,378 Aceita H0   

Aspetos relacionais 0,000 Rejeita H0   

 

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t, numa das quatro variáveis em 

estudo, aspetos relacionais, ver a Tabela 61, para esta rejeitamos a hipótese nula, ou seja, 

existem diferenças significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas 

pelos dois grupos, sendo que os professores com mais de 45 anos de idade, em situação de 

observação da aula 1 atribuiram melhores classificações comparadamente com os seus colegas 
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com menos de 45 anos de idade. Por apresentarem valores acima de 0.050 no teste t nas 

variáveis de interesse conhecimentos disciplinares, conhecimentos que agilizam as 

aprendizagens e aspetos didáticos, para o intervalo de confiança de 95%, a hipótese nula para 

estas três é aceite, ou seja, não existem diferenças significativas entre as médias obtidas entre 

os dois grupos de idade. 

 

Aula 2 

 

Tabela 62 - Teste da normalidade para a idade (aula 2) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 62, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 63 - Estatística descritiva para a idade (aula 2) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 63, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores nos professores com mais de 45 anos de idade, 

face aos encontrados nos professores com menos de 45 anos de idade. Estes valores parecem 

indicar que os professores de educação física mais novos são mais exigentes nas observações 

que fazem, relativamente aos seus colegas mais velhos. 
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Verificando a Tabela 64, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 64 - Teste t para a idade (aula 2) 

 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que a idade dos 

professores de educação física, com menos de 45 anos e com mais de 45 anos, com a ficha de 

registo da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, 

na aula 2, as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que 

agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 65 - Teste de hipóteses para a idade (aula 2) 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,085 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,008 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,024 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,083 Aceita H0   

 

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t, em duas das quatro variáveis em 

estudo, conhecimentos disciplinares e aspetos relacionais, ver a Tabela 65, para estas duas 

rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existem diferenças significativas, num intervalo de 

confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, sendo que os professores com 

mais de 45 anos de idade, em situação de observação da aula 1 atribuiram melhores 
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classificações comparadamente com os seus colegas com menos de 45 anos de idade. Por 

apresentarem valores acima de 0.050 no teste t nas variáveis de interesse conhecimentos que 

agilizam as aprendizagens e aspetos didáticos, para o intervalo de confiança de 95%, a 

hipótese nula para estas duas é aceite, ou seja, não existem diferenças significativas entre as 

médias obtidas entre os dois grupos de idade. 

 

Aula 3 

 

Tabela 66 - Teste da normalidade para a idade (aula 3) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 66, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 67 - Estatística descritiva para a idade (aula 3) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 67, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são aproximadas entre os dois grupos de idade. 
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Tabela 68 - Teste t para a idade (aula 3) 

 

 

Verificando a Tabela 68, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que a idade dos 

professores de educação física, com menos de 45 anos de idade e com mais de 45 anos de 

idade, com a ficha de registo da observação de aulas em vigor, observam, classificam e 

registam da mesma forma, na aula 3, as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos 

disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) 

aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 69 - Teste de hipóteses para a idade (aula 3) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,426 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,569 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,652 Aceita H0 

Aspetos relacionais 0,424 Aceita H0 

 

 

Uma vez que os resultados foram superiores a 0.050 no teste t, em todas as variáveis em 

estudo, ver a Tabela 69, aceitamos a hipótese nula, ou seja, não existem diferenças 

significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, 

sendo que ambos os grupos de idade, em situação de observação da aula 3, atribuiram 

classificações semelhantes. 
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Aula 4 

 

Conforme se pode verificar através da Tabela 70, a normalidade da distribuição dos dados não 

foi satisfeita, inviabilizando por conseguinte o uso do teste paramétrico t de Student. A opção 

recaiu no teste não-paramétrico Mann-Whitney-Wilcoxon (M-W-W), enquanto teste 

equivalente ao anterior, para comparar as médias de duas variáveis independentes. 

 

Tabela 70 - Teste da normalidade para a idade (aula 4) 

 

Teste de hipóteses, segundo o teste M-W-W, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: os dois sexos apresentam distribuições idênticas; 

Para valores de p inferiores a 0.050 rejeita-se H0 e aceita-se a hipótese alternativa. 

 

Tabela 71 - Estatística descritiva para a idade (aula 4) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 71, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores nos professores com menos de 45 anos de 

idade, face aos encontrados nos seus colegas mais velhos. Contrariando o que tinha sucedido 
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nas aulas 1, 2 e 3, estes valores parecem indicar que os professores mais velhos são mais 

exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas mais novos. 

 

Tabela 72 - Teste Mann-Whitney para a idade (aula 4) 

 

 

Por apresentarem valores abaixo de 0.050 no teste Mann-Whitney em três das quatro 

variáveis de interesse, conhecimentos que agilizam as aprendizagens, aespetos didáticos e 

aspetos relacionais, para o intervalo de confiança de 95%, ver as Tabelas 72 e 73, para estas 

três a hipótese nula é rejeitada, ou seja, os dois grupos de idade apresentam distribuições 

distintas quanto às médias obtidas nas quatro variáveis em estudo. Quanto à primeira variável 

em estudo, os conhecimentos disciplinares, os valores obtidos neste teste não-paramétrico, 

para um intervalo de confiança de 95%, a hipótese nula é aceite, ou seja, os dois grupos de 

idade apresentam distribuições iguais quanto às médias obtidas. 

 

Tabela 73 - Teste de hipóteses para a idade (aula 4) 

 

Variável Dependente Teste M-W-W Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,073 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,021 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,033 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,026 Rejeita H0   

 

 

4.4.4 Anos de serviço 

 

Aula 1 

Conforme se pode observar na Tabela 74, apenas os dados referentes à variável dependente 

Did (aspetos didáticos) obtidos pelos professores com idade inferior a 45 anos não 
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encontraram uma distribuição normal. Contudo, decidiu-se pela estatística paramétrica uma 

vez que o valor no teste Skewness se encontra muito junto do limite do intervalo que indica 

uma distribuição aproximada da normalidade. 

 

Tabela 74 - Teste da normalidade para anos de serviço (aula 1) 

 

 

Tabela 75 - Estatística descritiva para anos de serviço (aula 1) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 75, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são aproximadas entre os dois grupos de anos de serviço. 

Verificando a Tabela 76, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o número de anos de 

serviço dos professores de educação física, com menos de 15 anos e com mais de 15 anos, 

com a ficha de registo da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da 

mesma forma, na aula 1, as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) 

conhecimentos que agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 
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Tabela 76 - Teste t para anos de serviço (aula 1) 

 

 

Tabela 77 - Teste de hipóteses para anos de serviço (aula 1) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,300 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,893 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,468 Aceita H0 

Aspetos relacionais 0,833 Aceita H0 

 

 

Uma vez que os resultados foram superiores a 0.050 no teste t, em todas as variáveis em 

estudo, ver a Tabela 77, aceitamos a hipótese nula, ou seja, não existem diferenças 

significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, 

sendo que ambos, em situação de observação da aula 1, atribuiram classificações 

semelhantes. 

 

Aula 2 

 

Tabela 78 - Teste da normalidade para anos de serviço (aula 2) 
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Conforme se pode observar na Tabela 78, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

De acordo com o indicado na Tabela 79, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores nos professores com menos de 15 anos de 

serviço, face aos encontrados nos professores com mais de 15 anos de serviço. Estes valores 

parecem indicar que os professores de educação física mais anos de serviço são mais exigentes 

nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas com menos anos de serviço. 

 

Tabela 79 - Estatística descritiva para anos de serviço (aula 2) 

 

 

Verificando a Tabela 80, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o número de anos de 

serviço dos professores de educação física, com menos de 15 anos e com mais de 15 anos, 

com a ficha de registo da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da 

mesma forma, na aula 2, as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) 

conhecimentos que agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

 

Tabela 80 - Teste t para anos de serviço (aula 2) 
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Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos. 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t, numa das quatro variáveis em 

estudo, conhecimentos disciplinares, ver a Tabela 81, para esta rejeitamos a hipótese nula, ou 

seja, existem diferenças significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias 

obtidas pelos dois grupos, sendo que os professores com menos de 15 anos de serviço, em 

situação de observação da aula 2, atribuiram melhores classificações comparadamente com os 

seus colegas com mais de 15 anos de serviço. Por apresentarem valores acima de 0.050 no 

teste t nas variáveis de interesse conhecimentos que agilizam as aprendizagens, aspetos 

didáticos e aspetos relacionais, para o intervalo de confiança de 95%, a hipótese nula para 

estas três é aceite, ou seja, não existem diferenças significativas entre as médias obtidas entre 

os dois grupos de idade. 

 

Tabela 81 - Teste de hipóteses para anos de serviço (aula 2) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,007 Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,215 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,236 Aceita H0   

Aspetos relacionais 0,245 Aceita H0   

 

 

Aula 3 

 

Conforme se pode observar na Tabela 82, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 82 - Teste da normalidade para anos de serviço (aula 3) 
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Tabela 83 - Estatística descritiva para anos de serviço (aula 3) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 83, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são aproximadas entre os dois grupos de anos de serviço. 

Verificando a Tabela 84, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Tabela 84 - Teste t para anos de serviço (aula 3) 

 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que o número de anos de 

serviço dos professores de educação física, com menos de 15 anos e com mais de 15 anos, 

com a ficha de registo da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da 

mesma forma, na aula 3, as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) 

conhecimentos que agilizam a aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos. 

Uma vez que os resultados foram superiores a 0.050 no teste t, em todas as variáveis em 

estudo, ver a Tabela 85, aceitamos a hipótese nula, ou seja, não existem diferenças 

significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, 
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sendo que ambos, em situação de observação da aula 3, atribuiram classificações 

semelhantes. 

 

Tabela 85 - Teste de hipóteses para anos de serviço (aula 3) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,919 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,957 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,292 Aceita H0 

Aspetos relacionais 0,967 Aceita H0 

 

 

Aula 4 

 

Tabela 86 - Teste da normalidade para anos de serviço (aula 4) 

 

 

Conforme se pode verificar através da Tabela 86, a normalidade da distribuição dos dados não 

foi satisfeita, inviabilizando por conseguinte o uso do teste paramétrico t de Student. A opção 

recaiu no teste não-paramétrico Mann-Whitney-Wilcoxon (M-W-W), enquanto teste 

equivalente ao anterior, para comparar as médias de duas variáveis independentes. 

Teste de hipóteses, segundo o teste M-W-W, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: os dois sexos apresentam distribuições idênticas. 

Para valores de p inferiores a 0.050 rejeita-se H0. 

De acordo com o indicado na Tabela 87, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores nos professores com menos de 5 anos de 

serviço, face aos encontrados nos seus colegas com mais de 15 anos de serviço. Contrariando o 

que tinha sucedido nas aulas 1, 2 e 3, estes valores parecem indicar que os professores com 
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mais anos de serviço são mais exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus 

colegas com menos anos de serviço. 

 

Tabela 87 - Estatística descritiva anos de serviço (aula 4) 

 

 

Tabela 88 - Teste Mann-Whitney para anos de serviço (aula 4) 

 

 
Tabela 89 - Teste de hipóteses para anos de serviço (aula 4) 

 

Variável Dependente Teste M-W-W Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,099 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,048 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,188 Aceita H0   

Aspetos relacionais 0,240 Aceita H0   

 

Por apresentar valores abaixo de 0.050 no teste Mann-Whitney numa das quatro variáveis de 

interesse, conhecimentos que agilizam as aprendizagens, para o intervalo de confiança de 

95%, ver as Tabelas 88 e 89, para esta a hipótese nula é rejeitada, ou seja, os dois grupos de 

número diferente de anos de serviço apresentam distribuições distintas quanto às médias 

obtidas nas quatro variáveis em estudo. Quanto às restantes variáveis em estudo, 
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conhecimentos disciplinares, aspetos didáticos e aspetos relacionais, os valores obtidos neste 

teste não-paramétrico, para um intervalo de confiança de 95%, a hipótese nula é aceite, ou 

seja, os dois grupos de número diferente de anos de serviço apresentam distribuições iguais 

quanto às médias obtidas. 

 

4.4.5 Formação em supervisão pedagógica e ou ADD 

 

Aula 1 

 

Tabela 90 - Teste da normalidade para a formação em supervisão ou ADD (aula 1) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 90, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

De acordo com o indicado na Tabela 91, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes verificam-se superiores nos professores que não possuem 

formação no âmbito da formação em supervisão pedagógica e ou em ADD, seguido dos 

professores detentores dessa mesma formação e, por último, pelos alunos da UTAD. Se 

observarmos os valores do desvio padrão obtidos, verificamos que a maior amplitude das 

classificações encontram-se associadas, em todas as variáveis em estudo, aos professores com 

formação, seguido pelos professores que não têm formação e só depois os alunos da UTAD. 

Em nosso entender, seria de esperar que a formação levasse a uma maior homogeneidade dos 

dados, mas tal não se verificou. 
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Tabela 91- Estatística descritiva para formação em supervisão ou ADD (aula 1) 

 

 

Tabela 92 - Teste de Levene para formação em supervisão ou ADD (aula 1) 

 

 

Verificando a Tabela 92, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que a formação dos 

professores de educação física em supervisão pedagógica e ou em ADD, com a ficha de registo 

da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 1, 

as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo a estatística ANOVA, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: os valores médios da classificação são iguais; 

Enquanto decisão, para valores 0.050 rejeita-se H0, ou seja, pelo menos um dos grupos têm 

valor médio diferente dos restantes, de outra forma, existem diferenças significativas na 
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classificação das variáveis dependentes por grupos com formação, sem formação e alunos da 

UTAD. 

 

Tabela 93 - Teste ANOVA para formação em supervisão ou ADD (aula 1) 

 

 

Tabela 94 - Teste post-hoc de Tukey HSD para formação em supervisão ou ADD (aula 1) 

 

 

Uma vez que o valor de p é aproximadamente zero ou mesmo zero nas três últimas variáveis 

em estudo, ver a Tabela 93, rejeitamos a hipótese nula de igualdade de médias, sendo que a 

ANOVA permite concluir que, nestas três variáveis, para qualquer nível de significância, as 
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médias dos vários grupos não são todas iguais, ou seja, existem diferenças significativas na 

classificação das variáveis dependentes pelos diferentes grupos de formação. 

Conforme se pode ver na Tabela 94, para determinar os grupos que diferem entre si foi 

utilizado o procedimento post-hoc de Tukey HSD (honestly significant difference). Enquanto 

decisão, para valores 0.050 rejeita-se H0, existem diferenças significativas na classificação das 

variáveis dependentes por grupos com formação, sem formação e alunos da UTAD. 

A Tabela 95 apresenta os pares onde no teste post-hoc de Tukey HSD os valores se verificaram 

inferiores a 0.050. Dos cinco casos encontrados, a referir que em quatro deles o grupo em 

comum são os alunos da UTAD, classificando diferentemente em relação aos professores com 

e sem formação, preferencialmente com estes últimos. 

 

Tabela 95 - Teste de hipóteses para formação em supervisão ou ADD (aula 1) 

Variável Dependente Tukey HSD (pares) Decisão 

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens Não/UTAD Rejeita H0   

Aspetos didáticos 
Sim/Não 

Não/UTAD 
Rejeita H0 

Aspetos relacionais 
Sim/UTAD 
Não/UTAD 

Rejeita H0 

 

 

Aula 2 

 

Tabela 96 - Teste da normalidade para a formação em supervisão ou ADD (aula 2) 
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Conforme se pode observar na Tabela 96, os resultados alcançados nos testes da normalidade, 

K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

 

Tabela 97 - Estatística descritiva para formação em supervisão ou ADD (aula 2) 

 

 

De acordo com o indicado na Tabela 97, e tal como sucedeu na análise da aula 1, os valores 

obtidos nas médias das classificações em todas as variáveis dependentes verificam-se 

superiores nos professores que não possuem formação no âmbito da formação em supervisão 

pedagógica e ou em ADD, seguido dos professores detentores dessa mesma formação e, por 

último, pelos alunos da UTAD. Se observarmos os valores do desvio padrão obtidos, exceto na 

última variável dependente, verificamos que a maior amplitude das classificações encontram-

se associadas, nos outras três variáveis em estudo, aos professores com formação, seguido 

pelos professores que não têm formação e só depois os alunos da UTAD. Em nosso entender, 

também aqui seria de esperar que a formação levasse a uma maior homogeneidade dos 

dados, mas tal não se verificou. 

Verificando a Tabela 98, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que a formação dos 

professores de educação física em supervisão pedagógica e ou em ADD, com a ficha de registo 

da observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 2, 
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as quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

 

Tabela 98 - Teste de Levene para formação em supervisão ou ADD (aula 2) 

 

 

Teste de hipóteses, segundo a estatística ANOVA, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: os valores médios da classificação são iguais; 

Enquanto decisão, para valores 0.050 rejeita-se H0, ou seja, pelo menos um dos grupos têm 

valor médio diferente dos restantes, de outra forma, existem diferenças significativas na 

classificação das variáveis dependentes por grupos com formação, sem formação e alunos da 

UTAD. 

Uma vez que o valor de p é zero em todas as variáveis em estudo, ver a Tabela 99, rejeitamos a 

hipótese nula de igualdade de médias, sendo que a ANOVA permite concluir que, em todas as 

variáveis, para qualquer nível de significância, as médias dos vários grupos não são todas 

iguais, ou seja, existem diferenças significativas na classificação das variáveis dependentes 

pelos diferentes grupos de formação. 

 

Tabela 99 - Teste ANOVA para formação em supervisão ou ADD (aula 2) 
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Tabela 100 - Teste post-hoc de Tukey para formação em supervisão ou ADD (aula 2) 

 

 

Conforme se pode ver na Tabela 100, para determinar os grupos que diferem entre si foi 

utilizado o procedimento post-hoc de Tukey HSD (honestly significant difference). Enquanto 

decisão, para valores 0.050 rejeita-se H0, ou seja, existem diferenças significativas na 

classificação das variáveis dependentes por grupos com formação, sem formação e alunos da 

UTAD. 

 

Tabela 101 - Teste de hipóteses para formação em supervisão ou ADD (aula 2) 

  

Variável Dependente Tukey HSD (pares) Decisão 

Conhecimentos disciplinares 
Sim/UTAD 
Não/UTAD 

Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 
Sim/UTAD 
Não/UTAD 

Rejeita H0   

Aspetos didáticos 
Sim/UTAD 
Não/UTAD 

Rejeita H0 

Aspetos relacionais 
Sim/UTAD 
Não/UTAD 

Rejeita H0 

 

 

A Tabela 101 apresenta os pares onde no teste post-hoc de Tukey HSD os valores se 

verificaram inferiores a 0.050. Tal como verificamos na análise à aula 1, a referir que em todas 
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as variáveis em estudo o grupo em comum são os alunos da UTAD, classificando 

diferentemente em relação aos professores com e sem formação. 

 

Aula 3 

 

Tabela 102 - Teste da normalidade para a formação em supervisão ou ADD (aula 3) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 103, os resultados alcançados nos testes da 

normalidade, K-S, S-W ou Skewness, permitem o uso da estatística paramétrica. 

De acordo com o indicado na tabela 104, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes, exceto na última (aspetos relacionais) são superiores nos 

professores que não têm formação em supervisão pedagógica ou ADD, face aos encontrados 

nos professores com essa formação. Estes valores parecem indicar que os professores de 

educação física detentores de formação neste âmbito são mais exigentes nas observações que 

fazem, relativamente aos seus colegas que não têm esta formação. 

 

Tabela 103 - Estatística descritiva para formação em supervisão ou ADD (aula 3) 
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Verificando a Tabela 104, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

 

Tabela 104 - Teste t para formação em supervisão ou ADD (aula 3) 

 

 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que ser, ou não, detentor 

de formação em supervisão pedagógica e ou em ADD, com a ficha de registo da observação de 

aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 3, as quatro 

variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 105 - Teste de hipóteses para formação em supervisão ou ADD (aula 3) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,705 Aceita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,564 Aceita H0   

Aspetos didáticos 0,593 Aceita H0 

Aspetos relacionais 0,683 Aceita H0 

 

 

Uma vez que os resultados foram superiores a 0.050 no teste t, em todas as variáveis em 

estudo, ver a Tabela 105, aceitamos a hipótese nula, ou seja, não existem diferenças 

significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos dois grupos, 

sendo que ambos, em situação de observação da aula 3, atribuiram classificações 

semelhantes. 
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Aula 4 

 

Tabela 106 - Teste da normalidade para a formação em supervisão ou ADD (aula 4) 

 

 

Conforme se pode observar na Tabela 106, apenas os dados referentes às variáveis 

dependentes Did (aspetos didáticos) e Rel (aspetos relacionais) obtidos, respetivamente, pelos 

professores sem e com formação em supervisão ou ADD não encontraram uma distribuição 

normal. Contudo, decidiu-se pela estatística paramétrica uma vez que o valor no teste 

Skewness se encontra muito junto do limite do intervalo que indica uma distribuição 

aproximada da normalidade. 

De acordo com o indicado na Tabela 107, os valores obtidos nas médias das classificações  em 

todas as variáveis dependentes são superiores nos professores que não têm formação em 

supervisão pedagógica ou ADD, face aos encontrados nos professores com essa formação. 

Estes valores parecem indicar que os professores de educação física detentores de formação 

neste âmbito são mais exigentes nas observações que fazem, relativamente aos seus colegas 

que não têm esta formação. 

Verificando a Tabela 108, os valores obtidos no teste de Levene são, nas quatro variáveis 

dependentes, diferentes de zero. Tal facto leva-nos a rejeitar a hipótese nula (H0), a saber, as 

variâncias nos dois grupos são diferentes. 

Uma vez ultrapassado o teste de Levene, coloca-se o problema: será que ser detentor de 

formação no âmbito da supervisão pedagógica e ou em ADD, com a ficha de registo da 

observação de aulas em vigor, observam, classificam e registam da mesma forma, na aula 4, as 

quatro variáveis dependentes, (1) conteúdos disciplinares, (2) conhecimentos que agilizam a 

aprendizagem, (3) aspetos didáticos e (4) aspetos relacionais? 
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Tabela 107 - Estatística descritiva para formação em supervisão ou ADD (aula 4) 

 

 

Tabela 108 - Teste t para formação em supervisão ou ADD (aula 4) 

 

 

Teste de hipóteses, segundo o teste t de Student, para o intervalo de confiança de 95%: 

H0: não existem diferenças significativas entre as médias obtidas pelos dois grupos; 

 

Tabela 109 - Teste de hipóteses para formação em supervisão ou ADD (aula 4) 

 

Variável Dependente Teste t Decisão 

Conhecimentos disciplinares 0,005 Rejeita H0   

Conhecimentos que agilizam as aprendizagens 0,009 Rejeita H0   

Aspetos didáticos 0,002 Rejeita H0   

Aspetos relacionais 0,004 Rejeita H0   

 

 

Uma vez que os resultados foram inferiores a 0.05 no teste t, em todas as quatro variáveis em 

estudo, conhecimentos disciplinares, conhecimentos que agilizam as aprendizagens, aspetos 
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didáticos e aspetos relacionais, ver a Tabela 109, rejeitamos a hipótese nula, ou seja, existem 

diferenças significativas, num intervalo de confiança de 95%, entre as médias obtidas pelos 

dois grupos, sendo que os professores sem formação neste âmbito, em situação de 

observação da aula 4, atribuiram melhores classificações comparadamente com os seus 

colegas detentores da formação. 

 

5. Discussão dos dados 
 

Conseguida através da determinação das medidas de tendência central e das medidas de 

dispersão, a estatística descritiva dá-nos conta de uma heterogeneidade alta ou muito alta das 

classificações obtidas no total das aulas e em cada uma das quatro variáveis dependentes, 

sendo que o registo mais alto de heterogeneidade se verificou em ambas as observações à 

aula 3, classificada com a média mais baixa, ou seja a aula pretensamente mais fraca. Como 

resultado desta heterogeneidade observamos que, na maioria dos casos, a mesma aula regista 

classificações distintas, sendo que a sua amplitude atravessa 2, 3, 4 e até mesmo os 5 atributos 

estabelecidos na legislação vigente para a ADD, a saber, insuficiente, regular, bom, muito bom 

e excelente. 

A fiabilidade interobservadores foi determinada com recurso ao índice estatístico Kappa de 

Cohen, sendo que o seu tratamento evidencia, na sua grande maioria dos casos, um acordo 

insignificante ou mediano. Em relação à fiabilidade intraobservadores, o coeficiente de 

correlação intraclasse momento-produto de Pearson mostra uma correlação excelente ou 

moderada na observação e classificação das variáveis dependentes do estudo no seio dos 

grupos com e sem formação em supervisão pedagógica ou em ADD, sendo que no grupo dos 

alunos da UTAD os resultados revelam, fundamentalmente,  um acordo fraco. Esta disparidade 

observada entre os grupos parecem demonstrar dúvidas sobre a honestidade dos resultados 

obtidos pelos participantes dos primeiros dois grupos, sendo que esta interpretação se 

fundamenta na incerteza dos investigadores sobre a independência da segunda observação, 

face à primeira apenas no grupo dos alunos da UTAD. Em suma, os resultados obtidos neste 

estudo parecem demonstrar que o instrumento de observação de aulas, usado na avaliação do 

desempenho docente vigente, não é fiável. Sabendo que a consistência dos dados é uma 

condição necessária para que o instrumento seja considerado válido (Dunn, 1992), os 

resultados parecem também demonstrar que a medida não se reveste deste requisito 

metodológico. 
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Mesmo sabendo que o instrumento de observação de aulas não se revestia desse requisito 

necessário à sua utilização efetiva, a análise inferencial foi usada com o propósito de saber se 

existiam diferenças significatias na classificação das variáveis dependentes pelos diferentes 

grupos. Esta opção metodológica foi fundamentada pela necessidade de descorrer sobre o 

fenómeno da observação de aulas em prática nas escolas portuguesas, com interferências na 

carreira profissional dos professores. As dúvidas suscitadas no decorrer da investigação, sobre 

a independência da segunda observação protagonizada pelos participantes dos grupos com e 

sem formação, levou-nos a utilizar somente os dados referentes à primeira observação na 

análise inferencial. 

Com o propósito último de determinar que recursos estatísticos a usar nesta análise, 

paramétricos ou não-paramétricos, a exploração das variáveis dependentes face aos grupos 

constituídos demonstrou que os dados da aula 4 não encontravam uma distribuição normal, 

facto que nos levou a considerar, apenas para esta aula, a estatística não paramétrica. 

Observando o resumo da análise inferencial constante da Tabela 110, os seus resultados leva-

nos a tecer algumas considerações que entendemos serem pretinentes para o estudo, são 

elas: 

 Na variável independente grupo de recrutamento, a análise efetuada à aula 1 

demonstra que os dois grupos de professores, do 2º ciclo do ensino básico e do 3º 

ciclo do ensino básico e secundário, classificam de uma forma diferente e significativa 

as variáveis em estudo, sendo que os primeros atribuem melhores classificações do 

que os segundos em todas as aulas e em todas as variáveis dependentes, mesmo 

naquelas onde se verificou não existirem diferenças significativas entre os grupos; 

 Na variável independente sexo, à exceção do encontrado na análise da aula 4, onde 

ocorreu exatamente o contrário, com ou sem significância estatística, os professores 

homens atribuíram melhores classificações dos que as suas colegas mulheres; 

 Na variável independente idade, os resultados apresentam-se como indiferenciados 

quer na significância estatística, quer também nos valores médios referentes às 

classificações atribuídas nas quatro aulas e nas quatro variáveis de interesse; 

 Na variável independente anos de serviço, os resultados da análise inferencial são 

semelhantes aos encontrados no seio da variável independente idade, com uma ligeira 

inclinação dos professores mais novos na profissão atribuírem melhores classificações 

que os seus colegas que contam com mais de 15 anos de serviço; 

 Na variável independente formação em supervisão pedagógica ou avaliação do 

desempenho docente, a análise evidencia que quando comparados os grupos com e 
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sem formação, nas aulas 3 e 4, os professores detentores dessa mesma formação 

atribuem classificações mais baixas e que, quando comparados os três grupos, nas 

aulas 1 e 2, as melhores classificações são provenientes dos professores sem 

formação, seguidos pelos professores com formação e só depois os alunos da UTAD. 

 

Tabela 110 - Resumo da análise inferencial no âmbito do teste de hipóteses 

 

Nota: R=Rejeita H0, ou seja, existem diferenças significativas entre as classificações atribuídas às 

variáveis dependentes pelos diferentes grupos; A=Aceita H0, ou seja, não existem diferenças 
significativas entre as classificações atribuídas às variáveis dependentes pelos diferentes grupos. 

 

No entender dos investigadores, o conjunto de testes de hipóteses realizado é inconclusivo. A 

razão que sustenta tal entendimento tem que ver com o não encontrarmos na respetiva tabela 

uma linha (variável independente) ou uma coluna (variável dependente) com resultados 

apenas num sentido. A causa para o sucedido parece-nos dever-se à falta de fiabilidade do 

instrumento e que, por sua vez, se deve ao facto da enorme variabilidade e dispersão dos 

dados. Formula-se pois a seguinte questão, o que origina esta variabilidade e dispersão dos 

dados? Com toda a certeza não haverá apenas um fator que a origina. Porém, o tipo de 

instrumento de observação, enquanto escala de classificação, parece verificar-se como um 

desses fatores.  

Para Reis (2011), estas escalas de classificação encerram em si mesmas um grau elevado de 

subjetividade. De facto, cada um dos atributos referem-se a juízos de valor que dependerão 

quase em exclusivo do observador e não, como seria desejável, do instrumento. 
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A informação constante da Tabela 111 é parte integrante da ficha de registo da observação de 

aulas (ver anexo A). Conforme se pode observar, a sua utilização pelo observador não se 

afigura como uma tarefa fácil no determinar da fronteira que divide cada aspeto revelado pelo 

observado. A título de exemplo, que tipo de informação pode permitir diferenciar o “bom 

domínio dos conteúdos disciplinares” do “muito bom domínio dos conteúdos disciplinares”? 

Palavras como “pleno”, “inequívoco”, “muito bom”, “bom”, “regular”, “falhas graves”, sem 

indicadores que o demonstrem valerão muito pouco para um instrumento que se exigia 

rigoroso e transparente, deixando à interpretação do observador o seu significado. Em nosso 

entender, mais importante ainda é a natureza molar que reveste o conteúdo alvo da 

observação, segundo Anguera M. T. (1998), de ordem qualitativa, caracterizado pelo 

insuficiente grau de objetividade. 

 

Tabela 111- Parâmetros, níveis de desempenho e aspetos revelados pelo professor 

 

 

Os sistemas de observação que utilizem escalas de ocorrência tratam o desempenho do 

professor de uma forma ambígua e subjetiva, a título de exemplo, uma ocorrência mínima de 

um determinado descritor não é necessariamente negativo, nem será necessariamente 

positiva uma ocorrência elevada de outro descritor. Este facto afeta irremediavelmente o 

princípio da transparência, do rigor e da qualidade técnica inscrito e desejado para o modelo 

(Ferreira & Azevedo, 2010). 

Para além da subjetividade apontada ao instrumento de observação, a formação, o treino e o 

perfil pessoal e profissional do observador parecem-nos fatores igualmente determinantes na 

qualidade desejada a este processo. Os resultados no estudo parecem demonstrar que a 

observação, e posterior classificação das variáveis em estudo, levada a cabo pelo grupo de 
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participantes com formação em supervisão pedagógica e ou em avaliação do desempenho 

docente, não difere da observação realizada pelos restantes grupos. Neste alinhamento, a 

formação em observação, enquanto requisito exigido aos observadores, parece-nos incapaz de 

interceder positivamente na consistência dos dados. Para além desta, o treino em observação 

é inexistente e o perfil pessoal e profissional do observador carece, em nosso entender, de 

uma regulação prévia e eficaz. 

Sabendo pois da subjetividade que enforma o sistema de observação de aulas vigente, os 

resultados obtidos encontram-se em sintonia com as preocupações recentes, denunciadas nas 

diferentes investigações realizadas no âmbito da aplicação deste novo modelo de avaliação de 

professores, nomeadamente, as muitas dificuldades técnicas na elaboração do sistema e o 

necessário treino dos observadores (Lourenço, 2008), a problemática associada à subjetividade 

que envolve a formulação de juízos de valor (Messias, 2008), a dificuldades que se prendem 

com a ausência de recursos humanos e materiais de modo a alcançar o desejado rigor do 

sistema de avaliação, bem como a qualidade dos observadores (Borges, 2009), o paradigma 

subjetivista que o novo modelo de ADD pressupõe, ficando a verdade limitada aos olhos de 

quem observa (Soares, 2009), a utilização de instrumentos inadequados face aos propósitos do 

modelo e a subjetividade que encontra a observação de aulas (Figueiredo, 2009), a 

legitimidade dos avaliadores e as implicações subjetivas acerca do que se pode, e deve, 

esperar da atividade pedagógica (Aguiar e Alves, 2009) (Aguiar e Alves, 2010), os avaliadores 

não são detentores nem de uma formação especializada e sólida, nem de um perfil adequado 

às exigências no âmbito das relações humanas (Gomes, 2010), as injustiças que a aplicação do 

modelo acarreta na medida em que se corre o risco de ser avaliada a pessoa e não o trabalho 

desenvolvido por ela (Vicente, 2010), o rigor que deve ser requerido aos instrumentos a 

utilizar (Tarrinha, 2010), a importância de garantir a qualidade dos avaliadores (Casanova, 

2011), falta de tempo para implementar um sistema credível de observação de aulas e a 

insuficiente formação dos avaliadores, culminando num processo injusto devido à natureza 

subjetiva que o enforma (Marques, 2011), a falta de formação e qualificação dos avaliadores 

como fator de constrangimento num processo que se exige rigoroso (Gomes, 2012), a falta de 

recursos com repercussões negativas na elaboração e implementação de instrumentos 

rigorosos (Carreiras 2012), a fraca qualidade técnica dos instrumentos, que advém da sua 

subjetividade, e os reduzidos recursos utilizados no modelo, intercedem negativamente numa 

avaliação que se pretende justa aos olhos de todos (Ribeiro, 2013), a organização pouco clara, 

insuficiente e muito célere, bem como, a utilização de instrumentos pouco rigorosos que 

conduziram a um elevado grau de subjetividade em todo o processo (Alves, 2013), a 

subjetividade que caracteriza os critérios estabelecidos para a observação de aulas (Campos, 
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2013), a insuficiente formação pessoal e profissional dos avaliadores (Silva, 2014), a 

inexequibilidade, a complexidade e a falta de credibilidade que encontra o novo modelo de 

avaliação, em especial o sistema de observação de aulas (Silva, Machado e Leite, 2014), as 

dificuldades associadas à implementação do sistema de observação oriundas da subjetividade 

que lhe é reconhecida (Lopes & Melão, 2014). 

Para além das recentes investigações realizadas no âmbito da aplicação do novo modelo 

instituído, a consulta da bibliografia técnica e académica é igualmente rica em fundamentação 

que, no nosso entendimento, se encontra em paralelo com essa e, tratando-se de registos 

anteriores à sua implementação, faziam antever, e de certo modo justificam, os resultados 

alcançados no recente estudo: o novo modelo que vier a ser concretizado deve assegurar a 

precisão, credibilidade, validade e fiabilidade dos dados  (Conselho Científico para a Avaliação 

dos Professores R1, 2008); a conceção de instrumentos de aferição fiáveis e de reconhecida 

credibilidade científica afigura-se como uma tarefa complexa e morosa, a desenvolver por 

instâncias competentes alheias ao processo de avaliação de desempenho (Conselho Científico 

para a Avaliação dos Professores R2, 2008); o processo de avaliação do desempenho docente 

deverá ser feita com recurso à análise de informação objetiva, fiável e válida (Clímaco, 2005); o 

mais importante na avaliação passa por reduzir, ao mínimo aceitável, o risco de distorção 

subjetiva do valor real dos comportamentos e situações avaliadas (Zabalza, 1992); o grau 

elevado de molaridade das competências alvo do sistema de observação, de ordem 

qualitativa, caracterizado pelo elevado grau de subjetividade, resultando juízos de valor 

díspares de observador para observador (Anguera, 1990; Anguera, Blanco, Losada y Hernández 

Mendo, 2000); “a criação de um sistema de indicadores com elevada fiabilidade nesta 

perspetiva – a objetiva – é um processo muito difícil e moroso, exigindo índices de clareza, rigor 

e validade elevados” (Rodrigues & Peralta, 2008, p. 14); “a avaliação é, actualmente, uma área 

de enorme complexidade técnica e científica, o que dificulta a construção de modelos 

pertinentes de intervenção” (Estrela & Nóvoa, 1999, p. 9); atualmente, não se dispõe de um 

consenso nem de uma base teórica suficiente que permita estabelecer um modelo universal, 

fiável e válido para a avaliação dos docentes (Posada, 2009); a assunção prática da técnica de 

observação de aulas requer observadores devidamente treinados (Estrela, 1994); assegurar a 

validade do sistema de avaliação através de uma robusta base racional (Nisbet, 1986; Citado 

por Day, 1999); recolher dados de modo sistemático e seletivo, usando instrumentos válidos, 

fiáveis e contextualizados (Harris, 1986) e (Paquay, 2004); o sistema de observação de aulas 

deve ser tecnicamente impecável de modo a não gerar problemas de credibilidade, bem como, 

contar com um número importante de avaliadores bem preparados (Vieira & Moreira, 2011); a 

seleção de um avaliador não pode depender de critérios do foro político e ou administrativo, 
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antes, a formação de um avaliador verifica-se como um processo demorado que requer muito 

treino e muito conhecimento especializado (Santos, et al., 2009); existem quatro princípios 

que devem reger instrumentos de avaliação sólidos e eficazes, a utilidade, a adequação, a 

validade e a precisão (Stufflebeam, 1994); os instrumentos a utilizar, em qualquer modelo que 

venha a ser adotado para a avaliação do desempenho docente, devem ser válidos, fiáveis e 

objetivos (Reis, 2011) (Posada, 2009) (Brito, 1998) (Rosado & Colaço, 2002) (Blanco, Pacheco, 

& Silva, 1988) (Harris, 1986) (Paquay, 2004) (Dias & Morais, 2004) (Murillo, 2008; citado por 

Vieira & Moreira, 2011); um instrumento só se considera fiável se agregar um número 

reduzido de erros relativos à medida e se for caracterizado pela estabilidade, consistência e 

dependência nas pontuações individuais das componentes avaliadas (Blanco, 1997); em 

qualquer sistema de observação torna-se necessário que um determinado comportamento 

seja classificado da mesma forma por observadores diferentes (fiabilidade inter-observadores), 

ou pelo mesmo observador em momentos diferentes (fiabilidade intra-observadores), sendo 

que os resultados obtidos através da utilização do índice de fiabilidade deverão apontar para 

valores superiores a 80%, enquanto mínimo aceitável (Piéron, 1988); ao ser usado uma escala 

de classificação, o atual sistema de observação de aulas enforma um grau elevado de 

subjetividade, facto que tranforma o observador no seu instrumento de medida (Reis, 2011); 

os observadores devem demonstrar precisão antes mesmo das observações, recorrendo ao 

treino e à confirmação periódica da sua competência (Measures of Efective Teaching Project, 

2012); a robustez do sistema de observação de aulas carece de duas premissas, da estimação 

da fiabilidade intra-observador e inter-observadores e do treino dos observadores (Rosado & 

Colaço, 2002); os constrangimentos que se verificam na operacionalização da observação de 

aulas podem colocar em causa a sua fiabilidade (Vieira & Moreira, 2011); a observação de 

aulas funciona melhor em regime formativo do que sumativo, sendo razões a falta de 

conhecimento prévio do tipo de aula, de disciplina, do professor e da sala, a posição pouco 

favorável dos observadores e a falta de treino dos observadores (Dias & Morais, 2004); um 

observador sem formação e treino em observação realiza observações assistemáticas e 

impressionistas, logo sem qualquer rigor na recolha da informação, num quadro que toma 

como referência os olhos do observador e não, como seria desejável, a competência do 

observado (Reis, 2011); ainda não existem instrumentos nem metodologias de observação que 

permitam, com rigor, detetar fenómenos de ordem pedagógica (Estrela, 1994). 
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Conclusões 
 

Com base nos objetivos traçados no início do trabalho, compete-nos agora tecer algumas 

considerações acerca dos resultados obtidos e respetivas interpretações. 

Primeiramente, a investigação passou pelo processo de construção do corpo de conhecimento 

do estado da arte sobre os assuntos relacionados, o enquadramento da implementação do 

novo modelo de avaliação de desempenho docente, a caracterização da atividade científica e 

pedagógica em Educação Física e o estudo sobre os instrumentos usados na observação de 

aulas. 

Posteriormente à aplicação do guião de observação da dimensão científica e pedagógica 

prevista para a avaliação externa do desempenho dos professores, no âmbito da lecionação da 

disciplina de Educação Física, os resultados demonstram uma heterogeneidade alta ou muito 

alta das classificações obtidas no total das aulas e em cada uma das quatro variáveis 

dependentes, enquanto parâmetros estabelecidos no guião de observação vigente. 

Com recurso ao índice estatístico Kappa de Cohen, a fiabilidade interobservadores evidencia, 

na sua grande maioria dos casos, um acordo insignificante ou mediano. Relativamente à 

fiabilidade intraobservadores, o coeficiente de correlação intraclasse momento-produto de 

Pearson mostra uma correlação excelente ou moderada na observação e classificação das 

variáveis dependentes do estudo no seio dos grupos com e sem formação em supervisão 

pedagógica ou em ADD, sendo que no grupo dos alunos da UTAD os resultados revelam, 

fundamentalmente,  um acordo fraco. Esta disparidade observada entre os grupos parecem 

demonstrar dúvidas sobre a honestidade dos resultados obtidos pelos participantes dos 

primeiros dois grupos, sendo que esta interpretação se fundamenta na incerteza dos 

investigadores sobre a independência da segunda observação, face à primeira apenas no 

grupo dos alunos da UTAD. 

Assim, os resultados obtidos neste estudo parecem demonstrar que o instrumento de 

observação de aulas, usado na avaliação do desempenho docente vigente, não é fiável. 

Sabendo que a consistência dos dados é uma condição necessária para que o instrumento seja 

considerado válido (Dunn, 1992), os resultados parecem também demonstrar que a medida 

não se reveste deste requisito metodológico. 

A análise inferencial foi conseguida através da aplicação de testes paramétricos, o Teste t de 

Student e a ANOVA, e não-paramétricos, o Teste de Mann-Whitney, consoante o tipo de 

distribuição dos dados, sendo resultados da sua aplicação: 
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 No âmbito do grupo de recrutamento, a análise efetuada à aula 1 demonstra que os 

dois grupos de professores, do 2º CEB e do 3º CEB e secundário, classificam 

significativamente de uma forma diferente as variáveis em estudo, sendo que os 

primeros atribuem melhores classificações do que os segundos em todas as aulas e em 

todas as variáveis dependentes, mesmo naquelas onde se verificou não existirem 

diferenças significativas entre os grupos; 

 No âmbito do sexo, à exceção do encontrado na análise da aula 4 onde ocorreu 

exatamente o contrário, com ou sem significância estatística, os professores 

atribuíram melhores classificações dos que as suas colegas mulheres; 

 No âmbito da idade, os resultados apresentam-se como indiferenciados quer na 

significância estatística, quer também nos valores médios referentes às classificações 

atribuídas nas quatro aulas e nas quatro variáveis de interesse; 

 No âmbito do número de anos de serviço, os resultados da análise inferencial são 

semelhantes aos encontrados no seio da variável independente idade, com uma ligeira 

inclinação dos professores mais novos na profissão atribuírem melhores classificações 

que os seus colegas que contam com mais de 15 anos de serviço; 

 No âmbito da formação em supervisão pedagógica ou ADD, a análise evidencia que 

quando comparados os grupos com e sem formação em supervisão ou ADD, nas aulas 

3 e 4, os professores detentores dessa formação atribuem classificações mais baixas e 

que, quando comparados os três grupos, nas aulas 1 e 2, as melhores classificações 

são provenientes dos professores sem formação, seguidos pelos professores com 

formação e só depois os alunos da UTAD. 

Em forma de conclusão última, o conjunto de testes de hipóteses realizado é, no entender dos 

investigadores, inconclusivo. Na análise efetuada não encontramos um padrão de observação 

que se mantenha estável no seio dos grupos constituídos das variáveis independentes. A causa 

para o sucedido parece-nos dever-se à falta de fiabilidade do instrumento, originada pela 

enorme variabilidade e dispersão dos dados, e que, por sua vez, advém da subjetividade que 

enforma o instrumento de observação, do tipo escala de classificação. “Jamais se poderá medir 

o que não se pode definir” (Anguera, 1998, p. 45). 
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Novas propostas de trabalho 
 

No seguimento da conclusão que aponta para uma falta de fiabilidade do sistema observação 

para a observação de aulas, atualmente em vigor no âmbito da avaliação do desempenho 

docente, entendemos como importante e urgente o desenvolvimento de um modelo de 

avaliação que se paute com o rigor técnico-científico exigido e que, em última análise, garanta 

a justiça no seio dos profissionais. 

Somente a construção de instrumentos de observação, necessariamente fiáveis, válidos e 

exequíveis, podem tornar o processo de observação justo e transparente aos olhos de todos os 

intervenientes (Estrela & Nóvoa, 1999). O mesmo deverá ser constituído com base em duas 

perspetivas, a dedutiva, de carácter teórico, que parta de um marco conceptual robusto, e a 

indutiva, de carácter prático, pela interpretação empírica do fenómeno da supervisão 

educativa em Educação Física, nas componentes científica e pedagógica. Posteriormente, o 

instrumento deve ser sujeito ao crivo dos requisitos da validade, contando com a análise e 

avaliação do instrumento de registo por um grupo que se pretende alargado de expert na 

matéria, bem como, da fiabilidade inter e intra observadores, despoletando um estudo piloto 

como forma de a verificar. O modelo a estudar deverá ser alicerçado num conjunto de 

variáveis de eficácia pedagógica, no âmbito da lecionação da disciplina de Educação Física, que 

entendemos fulcrais para que se verifiquem aprendizagens significativas, a saber, um elevado 

tempo de empenhamento motor, cognitivo ou sócio-afetivo específico no alvo da 

aprendizagem que se pretende, a criação de um clima positivo de aula, a garantia da qualidade 

da informação que é transmitida aos alunos, principalmente, nas categorias de instrução e 

feedback, e, por último, na qualidade das estratégias de organização (Piéron, 1988). Entre os 

diversos instrumentos de observação possíveis a nossa aposta recai numa lista de verificação. 

Nela deverão ser apresentados os comportamentos ou ocorrências consideradas desejáveis, 

cabendo ao observador registar a sua presença ou a sua ausência. Conforme refere Reis 

(2011), as listas de verificação constituem o instrumento de observação mais objetivo e mais 

fácil de aplicar. Pretende-se com esta opção reduzir ao mínimo a subjetividade que se 

encontra inerente a toda e qualquer observação. 

Observamos esta proposta de trabalho como um contributo à preocupação expressa pelo 

Conselho Científico para a Avaliação dos Professores (2008), onde alerta para a complexa e 

morosa tarefa que é a produção de instrumentos de aferição fiáveis e de reconhecida 

credibilidade científica, sugerindo a sua elaboração por instâncias competentes e alheias ao 

processo de avaliação docente. 
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A. Guia e Ficha de Registo de Observação da Dimensão 
Científica e Pedagógica que integra a Avaliação Externa do 
Desempenho Docente 

 



Agrupamento de Escolas/Escola: ________________________________________________________

Docente: ___________________________________________; Grupo de recrutamento: ____________

Observação n.º _______          Data ____/____/________             Tema: ________________________

Parâmetros Descrição Classificação

Conteúdos Disciplinares 40% 0,0

Conhecimentos que enquadram e 

agilizam a aprendizagem dos 

conteúdos disciplinares
10% 0,0

Aspetos didáticos que permitam 

estruturar a aula para tratar os 

conteúdos previstos nos 

documentos curriculares e alcançar 

os objetivos selecionados, verificar 

a evolução da aprendizagem, 

orientando as atividades em função 

dessa verificação e acompanhar a 

prestação dos alunos e 

proporcionar-lhe informação sobre 

a sua evolução

40% 0,0

Aspetos relacionais que permitam 

assegurar o funcionamento da aula 

com base em regras que acautelem 

a disciplina; envolver os alunos e 

proporcionar a sua participação nas 

atividades; estimulá-los a melhorar 

a aprendizagem

10% 0,0

Classificação Final: 0,0

Parâmetros Nível de Desempenho

Excelente (9 a 10 valores)

Muito Bom (8 a 8,9 valores)

Bom (6,5 a 7,9 valores)

Regular (5 a 6,4 valores)

Insuficiente (1 a 4,9 valores)

Excelente (9 a 10 valores)

Muito Bom (8 a 8,9 valores)

Bom (6,5 a 7,9 valores)

Regular (5 a 6,4 valores)

Insuficiente (1 a 4,9 valores)

Boa segurança em termos relacionais e pedagógicos.

Segurança regular em termos relacionais e pedagógicos.

Falhas graves evidentes em termos relacionais e pedagógicos.

Aspetos revelados pelo professor

Domínio pleno dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais.

Muito bom domínio dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais.

Bom domínio dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais.

Domínio regular dos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais.

Falhas graves evidentes nos conteúdos disciplinares e de conhecimentos funcionais.

Segurança inequívoca tanto em termos relacionais como didáticos.

Muito boa segurança em termos relacionais e pedagógicos.
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Avaliação externa do desempenho docente

Guião de observação da dimensão científica e pedagógica

Os registos derivados da observação devem incidir nos comportamentos do docente avaliado.

Especificação e Ponderação
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B. Listagem de tarefas de participação dos participantes 
 



P R O T O C O L O  d e  O B S E R V A Ç Ã O  

Designação do Estudo 

Avaliação do Desempenho Docente em Educação Física 

Validação do Sistema de Observação da Dimensão Científica e Pedagógica 

 

 

Protocolo a seguir pelos observadores: 

1. Ler e assinar (digital) a declaração de consentimento (em anexo) 

2. Responder ao questionário de recolha de dados (em anexo) 

3. Analisar a ficha de registo da ADD em vigor (em anexo) 

4. 1ª Observação da aula 1 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

5. 1ª Observação da aula 2 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

6. 1ª Observação da aula 3 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

7. 1ª Observação da aula 4 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

8. Aguardar 15 dias 

9. 2ª Observação da aula 1 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

10. 2ª Observação da aula 2 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

11. 2ª Observação da aula 3 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

12. 2ª Observação da aula 4 e atribuir a classificação em cada um dos parâmetros 

 

Data: 01 de agosto de 2014. 

 

Assinatura do Investigador 

 

 

Rui Manuel Fernandes Ferreira 
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C. Declaração de Consentimento 
 
 



D E C L A R A Ç Ã O  D E  C O N S E N T I M E N T O  

Designação do Estudo 

Avaliação do Desempenho Docente em Educação Física 

Validação do Sistema de Observação da Dimensão Científica e Pedagógica 

 

 

Eu, abaixo-assinado, (nome completo) ____________________________________________________, 

compreendi a explicação que me foi fornecida, por escrito e verbalmente, da investigação 

que se tenciona realizar, para qual é pedida a minha participação. Foi-me dada 

oportunidade de fazer as perguntas que julguei necessárias, e para todas obtive resposta 

satisfatória. 

Tomei conhecimento de que, de acordo com as recomendações da Declaração de 

Helsínquia, a informação que me foi prestada versou os objetivos, os métodos, os benefícios 

previstos, os riscos potenciais e o eventual desconforto. Além disso, foi-me afirmado que 

tenho o direito de decidir livremente aceitar ou recusar a todo o tempo a minha 

participação no estudo. Sei que se recusar não haverá qualquer prejuízo na assistência que 

me é prestada. 

Foi-me dado todo o tempo de que necessitei para refletir sobre esta proposta de 

participação. Nestas circunstâncias, decido livremente aceitar participar neste projeto de 

investigação, tal como me foi apresentado pelo investigador. 

 

Data: 29 de outubro de 2014. 

 

 

 

Assinatura no Participante 

 

______________________________________________________________ 

 

 

Assinatura do Investigador 

 

 

Rui Manuel Fernandes Ferreira 
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D. Questionário de recolha de dados 
 

 



QUEST IONÁRIO  DE  RECOLHA DE  DADOS  

Designação do Estudo 

Avaliação do Desempenho Docente em Educação Física 

Validação do Sistema de Observação da Dimensão Científica e Pedagógica 

 

1. Nome completo: ______________________________________________________ 

 

2. Grupo de recrutamento 

 

 260 

 620 

 

3. Sexo 

 

 Masculino 

 Feminino 

 

4. Idade 

 

 Menos de 29 anos 

 30 a 39 anos 

 40 a 49 anos 

 Mais de 50 anos 

 

5. Anos de serviço 

 

 1 a 5 anos 

 6 a 15 anos 

 16 a 25 anos 

 Mais de 25 anos 

 

6. Formação/Experiência em observação e ou supervisão 

 

 Sim 

 Não 

 

Em que qualidade? _____________________________________________ 

 

Número de anos nessa qualidade: _____ 

 

 

Data: 01 de agosto de 2014. 
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E. Fiabilidade interobservadores (grupos 1 e 2) 
 
 



ANEXO E FIABILIDADE INTEROBSERVADORES (Grupos 1 e 2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1

2 0,139

3 -0,003 -0,039

4 0,173 -0,019 0,041

5 0,022 0,052 0,087 0,152

6 -0,037 -0,013 0,164 0,055 0,136

7 0,038 0,124 0,084 0,106 0,004 0,007

8 0,003 -0,012 -0,018 0,030 0,037 0,028 0,022

9 -0,009 0,009 0,093 0,050 0,222 0,062 0,148 -0,020

10 0,034 0,064 0,018 0,020 0,102 0,227 0,056 -0,023 0,101

11 -0,054 -0,029 0,022 -0,003 0,049 0,069 0,040 0,065 0,217 0,089

12 0,007 0,017 0,056 0,032 -0,001 0,212 0,081 0,031 0,092 0,091 0,201

13 -0,093 -0,024 0,127 0,002 -0,010 0,063 0,081 0,027 0,001 -0,053 0,048 0,219

14 0,106 0,093 0,078 0,070 0,136 0,136 0,063 -0,067 0,155 0,282 0,281 0,034 -0,011

15 0,133 0,007 0,027 0,020 0,029 0,124 0,027 -0,055 -0,008 -0,046 0,164 0,153 0,099 -0,088

16 0,080 0,027 0,022 0,105 0,116 0,090 0,029 -0,006 0,238 0,197 0,171 -0,025 -0,030 0,569 -0,108

17 -0,044 -0,040 -0,001 -0,075 -0,046 -0,049 0,068 0,021 0,386 -0,055 0,362 0,031 0,140 0,081 0,103 0,156

18 0,096 0,082 0,105 0,103 0,129 0,206 0,149 -0,002 0,103 0,128 -0,004 0,083 0,121 0,058 0,219 0,000 -0,128

19 0,324 0,257 -0,079 0,125 0,026 0,003 -0,029 0,000 0,008 0,082 -0,077 -0,092 -0,084 0,138 -0,039 0,177 -0,058 -0,033

20 -0,080 0,031 0,021 -0,023 -0,032 -0,030 0,004 -0,042 0,420 0,017 0,378 0,077 -0,048 0,159 0,270 0,141 0,399 0,053 -0,034

21 0,059 0,048 0,103 0,045 0,068 0,068 -0,016 0,019 -0,023 -0,015 -0,035 0,182 0,291 -0,034 0,134 -0,058 -0,020 0,083 0,010 -0,059

22 -0,016 -0,073 -0,087 0,000 0,006 -0,063 -0,073 0,059 0,226 -0,056 0,071 -0,088 -0,138 0,091 0,097 0,182 0,192 -0,078 0,003 0,266 -0,022

23 -0,058 -0,039 -0,003 0,013 0,019 0,007 0,012 0,028 0,138 -0,078 0,070 0,029 -0,054 0,094 0,000 0,188 0,152 -0,065 -0,019 0,183 -0,078 0,360

24 0,024 0,001 0,165 0,008 0,045 0,075 0,014 0,003 0,086 -0,021 0,025 0,035 0,422 -0,003 0,262 0,059 0,157 0,310 -0,108 0,054 0,197 -0,012 -0,034

25 -0,063 -0,026 0,012 0,010 -0,039 0,056 -0,012 -0,161 0,024 -0,079 0,238 0,084 0,091 0,075 0,180 0,125 0,199 -0,054 -0,047 0,214 -0,004 0,195 0,347 0,113

26 0,093 0,026 0,027 0,026 0,058 0,139 -0,017 0,014 0,228 -0,037 0,108 0,112 0,024 0,117 0,443 0,092 0,130 0,149 -0,062 0,203 0,090 0,298 0,167 0,253 0,089

27 0,006 -0,003 0,068 0,021 0,080 0,081 0,004 0,000 0,061 -0,025 0,003 -0,071 -0,032 -0,058 -0,026 -0,026 -0,038 0,083 -0,047 -0,015 0,061 -0,015 -0,017 0,070 0,013 0,000

28 0,110 0,121 -0,041 0,091 0,139 0,228 0,076 0,029 0,119 0,100 0,040 0,060 -0,050 0,028 0,270 -0,044 -0,028 0,174 -0,017 0,043 -0,029 0,029 0,033 0,067 0,029 0,299 0,026

29 0,046 -0,066 0,097 0,031 -0,023 0,046 0,111 -0,040 0,019 0,029 -0,004 0,097 0,183 0,018 0,153 0,025 0,080 0,034 0,007 -0,048 0,322 -0,095 -0,034 0,176 0,072 0,103 -0,007 0,173

30 0,029 0,030 0,116 0,100 0,036 0,159 0,001 0,001 0,043 -0,029 -0,035 0,199 0,283 -0,020 0,159 -0,050 -0,007 0,115 -0,019 -0,042 0,371 -0,153 -0,119 0,170 -0,001 0,145 0,083 0,029 0,350



ANEXO E FIABILIDADE INTEROBSERVADORES (Grupos 1 e 2)

30
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F. Fiabilidade interobservadores (grupo 3) 
 



ANEXO F FIABILIDADE INTEROBSERVADORES (Grupo 3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1

2 0,143

3 -0,231 0,000

4 -0,067 0,000 0,273

5 0,143 0,077 0,000 -0,231

6 -0,231 0,000 0,200 -0,143 0,077

7 0,143 0,000 -0,143 0,000 0,333 0,143

8 -0,143 0,000 0,500 0,200 0,333 0,000 0,000

9 -0,143 0,070 0,556 0,000 0,000 0,333 -0,143 0,200

10 -0,231 -0,067 0,273 -0,091 0,385 0,143 0,000 0,600 0,333

11 0,333 0,000 -0,200 -0,143 0,077 0,000 0,000 0,000 0,273 0,077

12 -0,067 -0,200 0,333 0,077 -0,333 0,143 -0,143 0,000 0,636 0,077 0,000

13 0,200 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 -0,067 0,077 0,000 -0,143

14 -0,600 -0,143 0,200 -0,143 0,143 0,333 0,000 0,000 0,333 0,333 -0,200 0,143 -0,200

15 0,333 0,000 -0,143 -0,231 0,333 0,111 0,143 -0,200 0,200 0,077 0,200 0,077 0,000 0,200

16 0,333 0,273 0,200 0,143 -0,143 0,000 -0,143 0,143 0,429 0,000 0,385 0,385 0,111 -0,333 0,000

17 0,077 -0,067 0,273 -0,091 0,077 0,143 -0,333 0,200 0,333 0,200 0,385 0,077 0,077 0,000 0,077 0,333

18 0,077 0,333 0,333 0,077 -0,231 0,143 -0,143 0,000 0,667 0,000 0,000 0,667 0,000 0,000 0,077 0,667 0,000

19 0,273 0,143 -0,670 -0,143 0,429 -0,067 0,333 0,143 -0,067 0,000 -0,143 -0,067 -0,200 0,000 0,200 -0,091 -0,333 0,077

20 -0,091 -0,143 0,333 0,077 0,143 0,143 -0,143 0,333 0,385 0,636 0,333 0,143 0,200 0,200 0,077 0,273 0,636 0,000 -0,455

21 -0,143 0,000 0,111 -0,091 0,385 0,000 0,143 0,600 -0,091 0,333 0,000 -0,231 0,000 0,000 -0,200 -0,067 0,000 -0,231 0,200 0,077

22 -0,231 0,111 0,077 -0,067 0,077 0,143 0,000 0,143 0,333 0,143 0,273 -0,091 -0,455 0,333 0,077 0,000 0,143 0,000 0,143 0,077 0,143

23 0,385 0,556 -0,231 -0,067 -0,231 -0,143 0,000 -0,143 0,000 -0,143 0,273 -0,091 -0,091 -0,333 0,077 0,333 -0,143 0,333 0,143 -0,231 -0,143 0,200

24 0,385 0,077 -0,200 -0,143 0,333 -0,091 0,143 0,000 -0,091 0,143 0,273 -0,333 -0,067 0,000 0,556 -0,067 0,143 -0,231 0,200 0,143 0,000 0,333 0,333

25 0,000 -0,500 0,000 0,000 -0,143 0,000 0,000 0,000 0,143 -0,143 0,333 0,333 -0,500 0,000 0,000 0,200 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 -0,200 -0,143
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G. Teste da normalidade 
 
 



Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-15 SIM -0,400 ,100 15 ,200
* ,955 15 ,605

+15 SIM -0,981 ,136 15 ,200
* ,927 15 ,250

-15 SIM -0,569 ,173 15 ,200
* ,931 15 ,284

+15 SIM -0,519 ,202 15 ,100 ,923 15 ,214

-15 SIM -0,705 ,278 15 ,003 ,867 15 ,030

+15 NÃO -1,019 ,244 15 ,017 ,849 15 ,017

-15 SIM -0,554 ,165 15 ,200
* ,950 15 ,524

+15 SIM -0,065 ,144 15 ,200
* ,965 15 ,783

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-15 SIM -0,626 ,231 15 ,030 ,848 15 ,016

+15 SIM -0,622 ,208 15 ,078 ,917 15 ,174

-15 SIM -0,476 ,215 15 ,060 ,906 15 ,119

+15 SIM -0,726 ,193 15 ,136 ,864 15 ,027

-15 SIM -0,846 ,183 15 ,189 ,893 15 ,075

+15 SIM -0,132 ,137 15 ,200
* ,943 15 ,428

-15 SIM -0,452 ,161 15 ,200
* ,938 15 ,357

+15 SIM -0,333 ,265 15 ,006 ,887 15 ,059

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-15 SIM 0,779 ,225 15 ,040 ,890 15 ,067

+15 SIM 0,485 ,181 15 ,200
* ,934 15 ,318

-15 SIM 0,273 ,153 15 ,200
* ,915 15 ,162

+15 SIM 0,331 ,143 15 ,200
* ,965 15 ,774

-15 SIM -0,075 ,100 15 ,200
* ,983 15 ,986

+15 SIM -0,234 ,155 15 ,200
* ,949 15 ,510

-15 SIM -0,509 ,197 15 ,123 ,940 15 ,383

+15 SIM -0,692 ,200 15 ,107 ,876 15 ,041

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-15 SIM -0,330 ,252 15 ,011 ,847 15 ,016

+15 SIM -0,753 ,188 15 ,159 ,906 15 ,119

-15 NÃO -1,363 ,215 15 ,059 ,813 15 ,005

+15 NÃO -1,131 ,219 15 ,052 ,878 15 ,044

-15 NÃO -0,913 ,279 15 ,003 ,839 15 ,012

+15 NÃO -1,094 ,165 15 ,200
* ,870 15 ,033

-15 NÃO -1,291 ,208 15 ,079 ,839 15 ,012

+15 NÃO -1,923 ,245 15 ,016 ,793 15 ,003

A2O1Did

A2O1Rel

Anos de Serviço
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk

A1O1CD

A1O1CAPZ

A4O1Rel

Skewness

ANEXO G

Output do teste da distribuição normal dos dados, Skewness, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, nas 

quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de anos de serviço, -15 e +15.

Anos de Serviço

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

Anos de Serviço

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

Anos de Serviço Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk

A4O1Did

Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk

Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk



Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Sim SIM 0,866 ,206 18 ,041 ,924 18 ,153

Não SIM 0,438 ,166 12 ,200
* ,945 12 ,565

Sim SIM 0,670 ,166 18 ,200
* ,942 18 ,312

Não SIM -0,179 ,148 12 ,200
* ,922 12 ,301

Sim SIM 0,010 ,106 18 ,200
* ,978 18 ,922

Não SIM 0,296 ,146 12 ,200
* ,965 12 ,850

Sim SIM 0,558 ,225 18 ,017 ,888 18 ,036

Não SIM -0,340 ,181 12 ,200
* ,942 12 ,525

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Sim SIM -0,799 ,166 18 ,200
* ,922 18 ,143

Não SIM -0,277 ,321 12 ,001 ,786 12 ,007

Sim SIM -0,975 ,181 18 ,124 ,902 18 ,061

Não SIM -0,783 ,231 12 ,077 ,849 12 ,036

Sim SIM -0,723 ,146 18 ,200
* ,927 18 ,169

Não NÃO -1,162 ,233 12 ,071 ,808 12 ,012

Sim NÃO -1,178 ,209 18 ,036 ,888 18 ,036

Não SIM -0,619 ,250 12 ,037 ,863 12 ,053

ANEXO G
Output do teste da distribuição normal dos dados, Skewness, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, nas 

quatro variáveis dependentes, nas duas aulas (3 e 4), pelos dois grupos de formação em supervisão 

pedagógica e ou avaliação do desempenho docente, sim e não.

Formação em Supervisão

Normal Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a
Shapiro-Wilk

Normal Skewness

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

Formação em Supervisão

Kolmogorov-Smirnov
a

Shapiro-Wilk

A3O1CD

A3O1CAPZ



Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Sim SIM -0,925 ,129 19 ,200
* ,923 19 ,128

Não SIM -0,940 ,174 12 ,200
* ,901 12 ,163

UTAD SIM -0,388 ,167 29 ,037 ,957 29 ,279

Sim SIM -0,322 ,136 19 ,200
* ,956 19 ,498

Não SIM -1,011 ,226 12 ,090 ,872 12 ,070

UTAD SIM -0,127 ,165 29 ,043 ,941 29 ,109

Sim SIM -0,470 ,186 19 ,083 ,897 19 ,043

Não SIM -0,856 ,220 12 ,113 ,814 12 ,014

UTAD SIM -0,124 ,135 29 ,185 ,964 29 ,401

Sim SIM -0,240 ,126 19 ,200
* ,961 19 ,596

Não SIM -1,114 ,236 12 ,065 ,903 12 ,176

UTAD SIM -0,116 ,184 29 ,013 ,967 29 ,490

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Sim SIM -0,739 ,274 19 ,001 ,854 19 ,008

Não SIM 0,084 ,212 12 ,143 ,856 12 ,044

UTAD SIM -0,086 ,153 29 ,080 ,946 29 ,142

Sim SIM -0,698 ,196 19 ,052 ,883 19 ,024

Não SIM -0,224 ,179 12 ,200
* ,941 12 ,512

UTAD SIM 0,097 ,164 29 ,046 ,959 29 ,304

Sim SIM -0,115 ,158 19 ,200
* ,922 19 ,124

Não SIM 0,196 ,183 12 ,200
* ,942 12 ,529

UTAD SIM -0,052 ,122 29 ,200
* ,947 29 ,157

Sim SIM -0,068 ,192 19 ,064 ,905 19 ,060

Não SIM -0,096 ,235 12 ,067 ,908 12 ,199

UTAD SIM 0,546 ,176 29 ,021 ,934 29 ,070

Shapiro-Wilk

Normal

Normal

Skewness

ANEXO G
Output do teste da distribuição normal dos dados, Skewness, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, nas quatro 

variáveis dependentes, nas duas aulas (1 e 2), pelos três grupos de formação em supervisão pedagógica e ou 

avaliação do desempenho docente, sim, não, alunos da UTAD.

Formação em Supervisão Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

Formação em Supervisão
Kolmogorov-Smirnov

a
Shapiro-Wilk

A1O1CD

A1O1CAPZ



Statistic df Sig. Statistic df Sig.

260 -0,953 ,265 5 ,200
* ,858 5 ,222

620 -1,258 ,147 60 ,002 ,916 60 ,001

260 -1,430 ,241 5 ,200
* ,867 5 ,256

620 0,013 ,122 60 ,027 ,968 60 ,121

260 0,217 ,232 5 ,200
* ,963 5 ,825

620 0,047 ,129 60 ,014 ,958 60 ,039

260 0,238 ,206 5 ,200
* ,980 5 ,936

620 0,335 ,121 60 ,029 ,965 60 ,083

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

260 -0,301 ,121 5 ,200
* ,994 5 ,991

620 -0,252 ,124 57 ,029 ,950 57 ,020

260 -0,422 ,263 5 ,200
* ,951 5 ,747

620 -0,014 ,115 57 ,057 ,954 57 ,029

260 -0,228 ,233 5 ,200
* ,884 5 ,329

620 -0,047 ,112 57 ,074 ,966 57 ,113

260 -0,382 ,304 5 ,149 ,817 5 ,111

620 -0,015 ,135 57 ,011 ,950 57 ,019

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

260 1,089 ,201 5 ,200
* ,881 5 ,314

620 0,985 ,248 25 ,000 ,883 25 ,008

260 -0,286 ,238 5 ,200
* ,900 5 ,410

620 0,738 ,215 25 ,004 ,902 25 ,020

260 -1,827 ,307 5 ,139 ,790 5 ,067

620 0,296 ,134 25 ,200
* ,969 25 ,625

260 -0,512 ,231 5 ,200
* ,881 5 ,314

620 0,115 ,136 25 ,200
* ,952 25 ,275

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

260 -0,240 ,237 5 ,200
* ,906 5 ,446

620 -1,111 ,188 25 ,023 ,870 25 ,004

260 -0,567 ,229 5 ,200
* ,867 5 ,254

620 -1,353 ,242 25 ,001 ,839 25 ,001

260 -1,420 ,318 5 ,109 ,869 5 ,261

620 -1,008 ,212 25 ,005 ,887 25 ,010

260 -0,052 ,243 5 ,200
* ,894 5 ,377

620 -1,462 ,255 25 ,000 ,842 25 ,001

Skewness

Grupo de Recrutamento

ANEXO G

Grupo de Recrutamento
Kolmogorov-Smirnov

a
Shapiro-Wilk

A1O1CD

A1O1CAPZ

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A1O1Did

A1O1Rel

Output do teste da distribuição normal dos dados, Skewness, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, nas 

quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de recrutamento, 260 (professores de 

educação física do 2º ciclo do ensino básico) e 620 (professores de educação física do 3º ciclo do ensino 

básico e do secundário)

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

Grupo de Recrutamento Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a

A2O1Rel

Grupo de Recrutamento Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a
Shapiro-Wilk

A3O1CD

Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a
Shapiro-Wilk

Shapiro-Wilk

A4O1CD

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel



Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-45 SIM -0,333 ,133 42 ,060 ,964 42 ,209

+45 SIM -1,116 ,119 18 ,200
* ,921 18 ,135

-45 SIM 0,020 ,119 42 ,147 ,960 42 ,142

+45 SIM -0,587 ,179 18 ,134 ,938 18 ,269

-45 SIM -0,018 ,137 42 ,047 ,963 42 ,195

+45 SIM -0,612 ,211 18 ,033 ,892 18 ,041

-45 SIM 0,584 ,150 42 ,018 ,951 42 ,070

+45 SIM 0,365 ,141 18 ,200
* ,969 18 ,775

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-45 SIM -0,127 ,129 42 ,075 ,956 42 ,103

+45 SIM -0,881 ,237 18 ,009 ,850 18 ,008

-45 SIM 0,070 ,129 42 ,079 ,958 42 ,129

+45 SIM -0,925 ,195 18 ,068 ,881 18 ,027

-45 SIM 0,014 ,125 42 ,099 ,959 42 ,141

+45 SIM -0,087 ,144 18 ,200
* ,952 18 ,455

-45 SIM 0,012 ,137 42 ,046 ,945 42 ,044

+45 SIM -0,219 ,240 18 ,007 ,876 18 ,022

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-45 SIM 0,390 ,147 13 ,200
* ,941 13 ,476

+45 SIM 0,840 ,215 17 ,035 ,900 17 ,067

-45 SIM 0,012 ,142 13 ,200
* ,917 13 ,225

+45 SIM 0,528 ,146 17 ,200
* ,958 17 ,589

-45 SIM 0,313 ,116 13 ,200
* ,974 13 ,941

+45 SIM -0,037 ,150 17 ,200
* ,956 17 ,566

-45 SIM -0,178 ,164 13 ,200
* ,952 13 ,630

+45 SIM 0,321 ,167 17 ,200
* ,916 17 ,128

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

-45 NÃO -1,266 ,257 13 ,019 ,808 13 ,008

+45 SIM -1,048 ,177 17 ,165 ,899 17 ,066

-45 NÃO -2,107 ,250 13 ,026 ,721 13 ,001

+45 NÃO -1,234 ,178 17 ,156 ,885 17 ,038

-45 NÃO -1,654 ,304 13 ,002 ,770 13 ,003

+45 SIM -0,885 ,142 17 ,200
* ,905 17 ,081

-45 NÃO -1,203 ,201 13 ,154 ,849 13 ,027

+45 NÃO -1,312 ,222 17 ,025 ,866 17 ,019

Shapiro-Wilk

Idade Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

Idade Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a

A2O1Rel

Skewness

ANEXO G

Output do teste da distribuição normal dos dados, Skewness, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, nas 

quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de idade, -45 e +45.

Idade Skewness
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

Idade
Kolmogorov-Smirnov

a Shapiro-Wilk

A1O1CD

A1O1CAPZ



Statistic df Sig. Statistic df Sig.

F SIM -0,524 ,155 10 ,200
* ,957 10 ,752

M SIM -0,431 ,120 20 ,200
* ,944 20 ,288

F SIM -0,356 ,194 10 ,200
* ,928 10 ,424

M SIM -0,674 ,174 20 ,116 ,940 20 ,237

F SIM -0,055 ,147 10 ,200
* ,950 10 ,671

M NÃO -1,672 ,239 20 ,004 ,806 20 ,001

F SIM -0,074 ,215 10 ,200
* ,958 10 ,767

M SIM -0,814 ,124 20 ,200
* ,939 20 ,226

F SIM -0,992 ,292 10 ,015 ,784 10 ,009

M NÃO -1,303 ,141 20 ,200
* ,899 20 ,039

F SIM -1,276 ,232 10 ,136 ,873 10 ,108

M NÃO -1,013 ,139 20 ,200
* ,900 20 ,042

F SIM -0,089 ,167 10 ,200
* ,940 10 ,559

M SIM -0,573 ,152 20 ,200
* ,936 20 ,204

F SIM -0,307 ,214 10 ,200
* ,887 10 ,158

M SIM -0,512 ,187 20 ,066 ,927 20 ,135

F SIM 1,002 ,209 10 ,200
* ,876 10 ,116

M SIM 0,636 ,184 20 ,076 ,915 20 ,079

F SIM 0,593 ,172 10 ,200
* ,908 10 ,269

M SIM 0,213 ,154 20 ,200
* ,961 20 ,564

F SIM 0,231 ,165 10 ,200
* ,971 10 ,903

M SIM 0,525 ,165 20 ,157 ,935 20 ,191

F SIM -0,023 ,149 10 ,200
* ,959 10 ,779

M SIM 0,635 ,183 20 ,079 ,894 20 ,032

F NÃO -1,018 ,202 10 ,200
* ,805 10 ,017

M NÃO -1,372 ,199 20 ,038 ,851 20 ,005

F NÃO -1,030 ,210 10 ,200
* ,828 10 ,032

M NÃO -1,486 ,205 20 ,028 ,823 20 ,002

F SIM -0,576 ,198 10 ,200
* ,869 10 ,099

M NÃO -1,381 ,249 20 ,002 ,841 20 ,004

F NÃO -1,174 ,283 10 ,022 ,841 10 ,045

M NÃO -1,869 ,195 20 ,045 ,820 20 ,002

ANEXO G

A4O1Did

A4O1Rel

Skewness

Output do teste da distribuição normal dos dados, Skewness, Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, nas 

quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de género, feminino e masculino

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

Sexo
Kolmogorov-Smirnov

a
Shapiro-Wilk

A1O1CD

A1O1CAPZ
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H. Teste t de Student (médias) 
 



N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-15 SIM 15 7,713 1,7050 ,4402

+15 SIM 16 6,950 2,2607 ,5652

-15 SIM 15 7,253 1,3731 ,3545

+15 SIM 16 7,175 1,7983 ,4496

-15 SIM 15 7,260 1,5986 ,4127

+15 NÃO 16 6,763 2,1103 ,5276

-15 SIM 15 7,727 1,6650 ,4299

+15 SIM 16 7,844 1,3866 ,3466

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-15 SIM 15 9,247 ,7549 ,1949

+15 SIM 16 8,044 1,4269 ,3567

-15 SIM 15 8,540 ,9738 ,2514

+15 SIM 16 7,863 1,8679 ,4670

-15 SIM 15 8,607 1,0457 ,2700

+15 SIM 16 8,088 1,3150 ,3287

-15 SIM 15 8,507 ,9946 ,2568

+15 SIM 16 8,006 1,3178 ,3295

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-15 SIM 15 5,300 2,5967 ,6705

+15 SIM 15 5,387 2,0174 ,5209

-15 SIM 15 4,927 2,1147 ,5460

+15 SIM 15 4,887 1,8856 ,4869

-15 SIM 15 5,093 2,0845 ,5382

+15 SIM 15 4,240 2,2620 ,5841

-15 SIM 15 4,673 1,8767 ,4846

+15 SIM 15 4,700 1,6292 ,4207

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-15 SIM 15 9,233 ,7326 ,1892

+15 SIM 15 8,280 1,5543 ,4013

-15 NÃO 15 9,127 1,0613 ,2740

+15 NÃO 15 8,067 1,8165 ,4690

-15 NÃO 15 8,753 1,2917 ,3335

+15 NÃO 15 7,973 1,7838 ,4606

-15 NÃO 15 8,787 1,3747 ,3549

+15 NÃO 15 8,347 1,4851 ,3835

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

Anos de Serviço

A2O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

Anos de Serviço

Anos de Serviço

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

Anos de Serviço

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

ANEXO H

Output do Teste t  de Student (médias) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de anos de serviço, -15 e 

+15 anos.



N Mean
Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Sim 18 5,211 2,1202 ,4997

Não 12 5,542 2,5977 ,7499

Sim 18 4,733 1,8693 ,4406

Não 12 5,167 2,1668 ,6255

Sim 18 4,489 2,2231 ,5240

Não 12 4,933 2,1844 ,6306

Sim 18 4,794 1,5379 ,3625

Não 12 4,525 2,0392 ,5887

N Mean
Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Sim 18 8,289 1,4245 ,3358

Não 12 9,458 ,5885 ,1699

Sim 18 8,072 1,7620 ,4153

Não 12 9,383 ,6900 ,1992

Sim 18 7,728 1,6799 ,3960

Não 12 9,317 ,7578 ,2188

Sim 18 8,039 1,5606 ,3678

Não 12 9,358 ,6640 ,1917

Formação em Supervisão

Formação em Supervisão

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

ANEXO H

Output do Teste t  de Student (médias) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas aulas 3 e 4, pelos dois grupos com e sem formação em 

supervisão pedagógica e ou ADD.



N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

260 5 8,940 1,3107 ,5862

620 60 7,348 1,5386 ,1986

260 5 8,320 ,8044 ,3597

620 60 6,613 1,3651 ,1762

260 5 8,180 ,5357 ,2396

620 60 6,178 1,6498 ,2130

260 5 8,440 1,0922 ,4885

620 60 6,507 1,6458 ,2125

260 5 8,940 ,7635 ,3415

620 57 7,732 1,5232 ,2017

260 5 8,600 1,0840 ,4848

620 57 7,174 1,6602 ,2199

260 5 8,900 1,1402 ,5099

620 57 7,368 1,4083 ,1865

260 5 8,600 ,5612 ,2510

620 57 7,428 1,5032 ,1991

260 5 7,400 1,6733 ,7483

620 25 4,932 2,1876 ,4375

260 5 6,580 ,4266 ,1908

620 25 4,572 1,9882 ,3976

260 5 5,480 1,1520 ,5152

620 25 4,504 2,3153 ,4631

260 5 5,200 ,8367 ,3742

620 25 4,584 1,8495 ,3699

260 5 9,360 ,6504 ,2909

620 25 8,636 1,3583 ,2717

260 5 9,200 ,9083 ,4062

620 25 8,476 1,6445 ,3289

260 5 8,960 ,8849 ,3957

620 25 8,244 1,6733 ,3347

260 5 9,100 ,8944 ,4000

620 25 8,460 1,4983 ,2997

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

ANEXO H
Output do Teste t  de Student (médias) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de recrutamento, 260 

(professores de educação física do 2º ciclo do ensino básico) e 620 (professores de educação física do 3º 

ciclo do ensino básico e do secundário)

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

Grupo de Recrutamento

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel



N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-45 SIM 47 7,647 1,2750 ,1860

+45 SIM 18 7,011 2,1447 ,5055

-45 SIM 47 6,566 1,2456 ,1817

+45 SIM 18 7,211 1,7012 ,4010

-45 SIM 47 6,200 1,5138 ,2208

+45 SIM 18 6,678 2,0556 ,4845

-45 SIM 47 6,215 1,6007 ,2335

+45 SIM 18 7,806 1,3515 ,3185

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-45 SIM 44 7,618 1,5100 ,2276

+45 SIM 18 8,344 1,4180 ,3342

-45 SIM 44 6,934 1,5600 ,2352

+45 SIM 18 8,156 1,6216 ,3822

-45 SIM 44 7,230 1,4457 ,2179

+45 SIM 18 8,133 1,2542 ,2956

-45 SIM 44 7,314 1,4997 ,2261

+45 SIM 18 8,033 1,3456 ,3172

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-45 SIM 13 5,731 2,6427 ,7330

+45 SIM 17 5,047 2,0028 ,4858

-45 SIM 13 5,146 2,1873 ,6067

+45 SIM 17 4,724 1,8315 ,4442

-45 SIM 13 4,877 2,2035 ,6111

+45 SIM 17 4,506 2,2171 ,5377

-45 SIM 13 4,392 1,9063 ,5287

+45 SIM 17 4,912 1,5984 ,3877

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

-45 NÃO 13 9,231 ,9304 ,2580

+45 SIM 17 8,394 1,4276 ,3462

-45 NÃO 13 9,223 1,1497 ,3189

+45 NÃO 17 8,118 1,6868 ,4091

-45 NÃO 13 9,023 1,1642 ,3229

+45 SIM 17 7,859 1,6997 ,4122

-45 NÃO 13 9,177 ,9121 ,2530

+45 NÃO 17 8,100 1,5863 ,3847

A4O1Did

A4O1Rel

Idade

Idade

Idade

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

Idade

A1O1CD

A1O1CAPZ

ANEXO H

Output do Teste t  de Student (médias) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de idade, feminino e 

masculino -45 e +45 anos.



N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

F SIM 26 6,900 1,8650 ,3658

M SIM 39 7,851 1,2264 ,1964

F SIM 26 6,308 1,4598 ,2863

M SIM 39 7,036 1,3021 ,2085

F SIM 26 5,627 1,6249 ,3187

M NÃO 39 6,803 1,5615 ,2500

F SIM 26 6,188 1,5400 ,3020

M SIM 39 6,967 1,7253 ,2763

F SIM 24 7,333 1,7021 ,3474

M NÃO 38 8,142 1,3019 ,2112

F SIM 24 6,925 1,7622 ,3597

M NÃO 38 7,518 1,5751 ,2555

F SIM 24 6,858 1,4966 ,3055

M SIM 38 7,892 1,2714 ,2062

F SIM 24 6,908 1,5817 ,3229

M SIM 38 7,911 1,2923 ,2096

F SIM 10 4,490 2,2088 ,6985

M SIM 20 5,770 2,2548 ,5042

F SIM 10 4,190 1,9278 ,6096

M SIM 20 5,265 1,9364 ,4330

F SIM 10 3,840 2,5452 ,8049

M SIM 20 5,080 1,9108 ,4273

F SIM 10 4,290 2,2723 ,7186

M SIM 20 4,885 1,4076 ,3147

F NÃO 10 9,000 1,1785 ,3727

M NÃO 20 8,635 1,3527 ,3025

F NÃO 10 8,890 1,2644 ,3998

M NÃO 20 8,450 1,6969 ,3794

F SIM 10 8,560 1,4879 ,4705

M NÃO 20 8,265 1,6538 ,3698

F NÃO 10 8,580 1,5186 ,4802

M NÃO 20 8,560 1,4147 ,3163

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

ANEXO H

Output do Teste t  de Student (médias) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de género, feminino e 

masculino.

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

Sexo

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel
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I. Teste t de Student (significância) 
 
 



Lower Upper

Equal variances assumed ,467 ,500 1,056 29 ,300 ,7633 ,7230 -,7153 2,2420
Equal variances not assumed 1,066 27,770 ,296 ,7633 ,7164 -,7047 2,2313
Equal variances assumed 1,596 ,216 ,136 29 ,893 ,0783 ,5776 -1,1030 1,2597
Equal variances not assumed ,137 27,898 ,892 ,0783 ,5726 -1,0947 1,2514
Equal variances assumed 1,116 ,300 ,736 29 ,468 ,4975 ,6759 -,8849 1,8799
Equal variances not assumed ,743 27,817 ,464 ,4975 ,6698 -,8750 1,8700
Equal variances assumed ,480 ,494 -,213 29 ,833 -,1171 ,5489 -1,2397 1,0056
Equal variances not assumed

-,212 27,338 ,834 -,1171 ,5522 -1,2495 1,0154

Lower Upper

Equal variances assumed 11,429 ,002 2,904 29 ,007 1,2029 ,4142 ,3558 2,0500
Equal variances not assumed 2,959 23,088 ,007 1,2029 ,4065 ,3622 2,0436
Equal variances assumed 6,322 ,018 1,253 29 ,220 ,6775 ,5406 -,4281 1,7831
Equal variances not assumed 1,277 22,896 ,214 ,6775 ,5304 -,4199 1,7749
Equal variances assumed 1,565 ,221 1,211 29 ,236 ,5192 ,4286 -,3575 1,3958
Equal variances not assumed 1,220 28,277 ,232 ,5192 ,4254 -,3519 1,3902
Equal variances assumed 3,428 ,074 1,187 29 ,245 ,5004 ,4216 -,3618 1,3626
Equal variances not assumed

1,198 27,778 ,241 ,5004 ,4177 -,3555 1,3564

Lower Upper

Equal variances assumed 1,540 ,225 -,102 28 ,919 -,0867 ,8490 -1,8258 1,6525
Equal variances not assumed -,102 26,387 ,919 -,0867 ,8490 -1,8306 1,6573
Equal variances assumed ,487 ,491 ,055 28 ,957 ,0400 ,7316 -1,4585 1,5385
Equal variances not assumed ,055 27,640 ,957 ,0400 ,7316 -1,4594 1,5394
Equal variances assumed ,000 ,986 1,074 28 ,292 ,8533 ,7942 -,7736 2,4802
Equal variances not assumed 1,074 27,815 ,292 ,8533 ,7942 -,7740 2,4807
Equal variances assumed ,475 ,497 -,042 28 ,967 -,0267 ,6417 -1,3411 1,2878
Equal variances not assumed

-,042 27,458 ,967 -,0267 ,6417 -1,3423 1,2889

Lower Upper

Equal variances assumed 8,998 ,006 2,149 28 ,040 ,9533 ,4437 ,0445 1,8622
Equal variances not assumed 2,149 19,927 ,044 ,9533 ,4437 ,0276 1,8790
Equal variances assumed 3,086 ,090 1,951 28 ,061 1,0600 ,5432 -,0527 2,1727
Equal variances not assumed 1,951 22,561 ,064 1,0600 ,5432 -,0649 2,1849
Equal variances assumed 1,344 ,256 1,372 28 ,181 ,7800 ,5687 -,3848 1,9448
Equal variances not assumed 1,372 25,515 ,182 ,7800 ,5687 -,3900 1,9500
Equal variances assumed 0,000 1,000 ,842 28 ,407 ,4400 ,5225 -,6303 1,5103
Equal variances not assumed

,842 27,835 ,407 ,4400 ,5225 -,6306 1,5106

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig.

95% CI of the Dif

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Sig. t df
Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Std. Error 

Dif

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F

t df
Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Std. Error 

Dif

95% CI of the Dif

95% CI of the Dif

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Std. Error 

Dif

Std. Error 

Dif

95% CI of the Dif

ANEXO I
Output do Teste t  de Student (significância) para amostras independentes, para comparação das médias obtidas nas 

quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de anos de serviço, -15 e +15 anos.



Lower Upper

Equal variances assumed ,035 ,853 2,242 63 ,028 1,5917 ,7099 ,1730 3,0103

Equal variances not assumed 2,572 4,967 ,050 1,5917 ,6189 -,0025 3,1858

Equal variances assumed 1,856 ,178 2,743 63 ,008 1,7067 ,6221 ,4635 2,9499

Equal variances not assumed 4,261 6,127 ,005 1,7067 ,4006 ,7314 2,6819

Equal variances assumed 5,140 ,027 2,684 63 ,009 2,0017 ,7458 ,5113 3,4920

Equal variances not assumed 6,244 12,300 ,000 2,0017 ,3206 1,3051 2,6982

Equal variances assumed 1,877 ,176 2,570 63 ,013 1,9333 ,7524 ,4299 3,4368

Equal variances not assumed 3,629 5,643 ,012 1,9333 ,5327 ,6097 3,2570

Equal variances assumed 4,691 ,034 1,745 60 ,086 1,2084 ,6925 -,1767 2,5936

Equal variances not assumed 3,047 7,217 ,018 1,2084 ,3966 ,2763 2,1406

Equal variances assumed 2,974 ,090 1,878 60 ,065 1,4263 ,7594 -,0927 2,9453

Equal variances not assumed 2,679 5,798 ,038 1,4263 ,5323 ,1127 2,7399

Equal variances assumed ,501 ,482 2,359 60 ,022 1,5316 ,6493 ,2329 2,8303

Equal variances not assumed 2,821 5,136 ,036 1,5316 ,5429 ,1469 2,9163

Equal variances assumed 6,130 ,016 1,722 60 ,090 1,1719 ,6807 -,1897 2,5335

Equal variances not assumed 3,658 10,326 ,004 1,1719 ,3204 ,4611 1,8827

Equal variances assumed ,243 ,626 2,374 28 ,025 2,4680 1,0395 ,3388 4,5972

Equal variances not assumed 2,847 7,064 ,025 2,4680 ,8668 ,4220 4,5140

Equal variances assumed 4,146 ,051 2,218 28 ,035 2,0080 ,9052 ,1538 3,8622

Equal variances not assumed 4,553 27,559 ,000 2,0080 ,4410 1,1039 2,9121

Equal variances assumed 1,794 ,191 ,911 28 ,370 ,9760 1,0715 -1,2190 3,1710

Equal variances not assumed 1,409 11,791 ,185 ,9760 ,6927 -,5362 2,4882

Equal variances assumed 1,557 ,222 ,722 28 ,476 ,6160 ,8530 -1,1314 2,3634

Equal variances not assumed 1,171 13,491 ,262 ,6160 ,5261 -,5165 1,7485

Equal variances assumed 2,085 ,160 1,153 28 ,259 ,7240 ,6277 -,5618 2,0098

Equal variances not assumed 1,819 12,444 ,093 ,7240 ,3980 -,1397 1,5877

Equal variances assumed 1,173 ,288 ,947 28 ,352 ,7240 ,7646 -,8422 2,2902

Equal variances not assumed 1,385 10,231 ,195 ,7240 ,5227 -,4370 1,8850

Equal variances assumed 3,195 ,085 ,922 28 ,364 ,7160 ,7764 -,8745 2,3065

Equal variances not assumed 1,382 10,843 ,195 ,7160 ,5183 -,4267 1,8587

Equal variances assumed ,898 ,351 ,915 28 ,368 ,6400 ,6995 -,7928 2,0728

Equal variances not assumed 1,281 9,264 ,231 ,6400 ,4998 -,4857 1,7657

ANEXO I
Output do Teste t  de Student (significância) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de recrutamento, 260 

(professores de educação física do 2º ciclo do ensino básico) e 620 (professores de educação física do 3º ciclo 

do ensino básico e do secundário)

A1O1Rel

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Differenc

e

Std. Error 

Differenc

e

95% Confidence 

Interval of the 

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A4O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A4O1Did



Lower Upper

Equal variances assumed 4,499 ,038 1,472 63 ,146 ,6357 ,4319 -,2274 1,4988

Equal variances not assumed 1,180 21,766 ,251 ,6357 ,5386 -,4821 1,7535

Equal variances assumed 3,100 ,083 -1,682 63 ,097 -,6452 ,3835 -1,4114 ,1211

Equal variances not assumed -1,466 24,318 ,156 -,6452 ,4402 -1,5531 ,2628

Equal variances assumed 4,846 ,031 -1,028 63 ,308 -,4778 ,4649 -1,4069 ,4513

Equal variances not assumed -,897 24,407 ,378 -,4778 ,5324 -1,5757 ,6202

Equal variances assumed ,408 ,525 -3,733 63 ,000 -1,5907 ,4261 -2,4423 -,7391

Equal variances not assumed -4,028 36,301 ,000 -1,5907 ,3949 -2,3914 -,7899

Lower Upper

Equal variances assumed ,153 ,697 -1,749 60 ,085 -,7263 ,4154 -1,5571 ,1046

Equal variances not assumed -1,796 33,574 ,082 -,7263 ,4044 -1,5485 ,0960

Equal variances assumed ,002 ,968 -2,767 60 ,008 -1,2215 ,4414 -2,1044 -,3385

Equal variances not assumed -2,722 30,575 ,011 -1,2215 ,4488 -2,1373 -,3057

Equal variances assumed ,447 ,507 -2,317 60 ,024 -,9038 ,3901 -1,6840 -,1236

Equal variances not assumed -2,461 36,268 ,019 -,9038 ,3673 -1,6485 -,1591

Equal variances assumed ,120 ,730 -1,765 60 ,083 -,7197 ,4078 -1,5355 ,0961

Equal variances not assumed -1,848 35,086 ,073 -,7197 ,3895 -1,5103 ,0709

Lower Upper

Equal variances assumed 1,958 ,173 ,807 28 ,426 ,6837 ,8470 -1,0514 2,4188

Equal variances not assumed ,778 21,715 ,445 ,6837 ,8793 -1,1413 2,5087

Equal variances assumed ,855 ,363 ,576 28 ,569 ,4226 ,7339 -1,0806 1,9259

Equal variances not assumed ,562 23,295 ,579 ,4226 ,7519 -1,1317 1,9769

Equal variances assumed ,073 ,790 ,455 28 ,652 ,3710 ,8147 -1,2978 2,0399

Equal variances not assumed ,456 26,059 ,652 ,3710 ,8140 -1,3020 2,0441

Equal variances assumed ,865 ,360 -,812 28 ,424 -,5195 ,6400 -1,8304 ,7915

Equal variances not assumed -,792 23,317 ,436 -,5195 ,6556 -1,8747 ,8358

Lower Upper

Equal variances assumed 2,002 ,168 1,832 28 ,078 ,8367 ,4566 -,0986 1,7719

Equal variances not assumed 1,937 27,428 ,063 ,8367 ,4318 -,0487 1,7220

Equal variances assumed 1,798 ,191 2,026 28 ,052 1,1054 ,5455 -,0121 2,2229

Equal variances not assumed 2,131 27,710 ,042 1,1054 ,5187 ,0424 2,1685

Equal variances assumed 3,128 ,088 2,115 28 ,043 1,1643 ,5504 ,0368 2,2917

Equal variances not assumed 2,223 27,735 ,035 1,1643 ,5236 ,0912 2,2373

Equal variances assumed 2,771 ,107 2,182 28 ,038 1,0769 ,4935 ,0659 2,0879

Equal variances not assumed 2,339 26,277 ,027 1,0769 ,4604 ,1310 2,0229

df
Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Std. Error 

Dif

95% CI of the Dif

Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Std. Error 

Dif

95% CI of the Dif

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t

Mean Dif
Std. Error 

Dif

95% CI of the Dif

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t df

A4O1Did

A4O1Rel

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t df
Sig. (2-

tailed)

A3O1CD

A3O1CAPZ

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

A4O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

Std. Error 

Dif

95% CI of the Dif

A1O1CD

A1O1CAPZ

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F Sig. t df

ANEXO I
Output do Teste t  de Student (significância) para amostras independentes, para comparação das médias obtidas nas 

quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de idade, -45 e +45 anos.



Lower Upper

Equal variances assumed 2,358 ,130 -2,484 63 ,016 -,9513 ,3829 -1,7165 -,1860

Equal variances not assumed -2,291 39,341 ,027 -,9513 ,4152 -1,7908 -,1118

Equal variances assumed 1,394 ,242 -2,104 63 ,039 -,7282 ,3461 -1,4198 -,0366

Equal variances not assumed -2,056 49,408 ,045 -,7282 ,3542 -1,4398 -,0166

Equal variances assumed ,004 ,950 -2,926 63 ,005 -1,1756 ,4018 -1,9786 -,3727

Equal variances not assumed -2,902 52,231 ,005 -1,1756 ,4051 -1,9884 -,3629

Equal variances assumed 1,276 ,263 -1,858 63 ,068 -,7782 ,4188 -1,6152 ,0587

Equal variances not assumed -1,901 57,743 ,062 -,7782 ,4093 -1,5976 ,0412

Equal variances assumed 4,479 ,038 -2,113 60 ,039 -,8088 ,3828 -1,5745 -,0430

Equal variances not assumed -1,989 39,763 ,054 -,8088 ,4066 -1,6307 ,0131

Equal variances assumed ,912 ,343 -1,380 60 ,173 -,5934 ,4300 -1,4536 ,2668

Equal variances not assumed -1,345 44,952 ,185 -,5934 ,4412 -1,4821 ,2953

Equal variances assumed 1,092 ,300 -2,911 60 ,005 -1,0338 ,3552 -1,7442 -,3234

Equal variances not assumed -2,805 43,169 ,008 -1,0338 ,3686 -1,7770 -,2905

Equal variances assumed 2,103 ,152 -2,726 60 ,008 -1,0022 ,3677 -1,7377 -,2667

Equal variances not assumed -2,603 41,859 ,013 -1,0022 ,3850 -1,7791 -,2253

Equal variances assumed ,047 ,830 -1,475 28 ,151 -1,2800 ,8676 -3,0572 ,4972

Equal variances not assumed -1,486 18,450 ,154 -1,2800 ,8614 -3,0867 ,5267

Equal variances assumed ,211 ,650 -1,435 28 ,162 -1,0750 ,7489 -2,6091 ,4591

Equal variances not assumed -1,438 18,179 ,168 -1,0750 ,7478 -2,6449 ,4949

Equal variances assumed 1,830 ,187 -1,499 28 ,145 -1,2400 ,8270 -2,9341 ,4541

Equal variances not assumed -1,361 14,251 ,195 -1,2400 ,9113 -3,1912 ,7112

Equal variances assumed 4,073 ,053 -,886 28 ,383 -,5950 ,6713 -1,9700 ,7800

Equal variances not assumed -,758 12,566 ,462 -,5950 ,7845 -2,2957 1,1057

Equal variances assumed ,086 ,771 ,725 28 ,474 ,3650 ,5032 -,6658 1,3958

Equal variances not assumed ,760 20,540 ,456 ,3650 ,4800 -,6345 1,3645

Equal variances assumed ,721 ,403 ,723 28 ,476 ,4400 ,6084 -,8063 1,6863

Equal variances not assumed ,798 23,486 ,433 ,4400 ,5512 -,6990 1,5790

Equal variances assumed ,003 ,960 ,475 28 ,638 ,2950 ,6206 -,9762 1,5662

Equal variances not assumed ,493 19,948 ,627 ,2950 ,5984 -,9535 1,5435

Equal variances assumed ,175 ,679 ,036 28 ,972 ,0200 ,5612 -1,1295 1,1695

Equal variances not assumed ,035 16,990 ,973 ,0200 ,5751 -1,1933 1,2333

Sig. t df
Sig. (2-

tailed)
Mean Dif

A4O1CAPZ

A4O1Did

A4O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

A3O1CD

A3O1CAPZ

ANEXO I
Output do Teste t  de Student (significância) para amostras independentes, para comparação das médias 

obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas quatro aulas, pelos dois grupos de género, feminino e 

masculino.

A3O1Did

A3O1Rel

A4O1CD

Std. Error 

Dif

95% Confidence 

Interval of the 

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel

Levene's Test for 

Equality of t-test for Equality of Means

F
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J. Teste ANOVA (médias) 
 



Lower 

Bound

Upper 

Bound

Sim 19 6,911 2,0992 ,4816 5,899 7,922 1,0 10,0

Não 12 7,967 1,7670 ,5101 6,844 9,089 4,5 10,0

UTAD 34 7,609 1,0300 ,1766 7,249 7,968 4,9 10,0

Total 65 7,471 1,5724 ,1950 7,081 7,860 1,0 10,0

Sim 19 7,058 1,6624 ,3814 6,257 7,859 4,0 9,8

Não 12 7,458 1,4780 ,4267 6,519 8,397 4,5 9,0

UTAD 34 6,318 1,0735 ,1841 5,943 6,692 4,0 8,0

Total 65 6,745 1,4030 ,1740 6,397 7,092 4,0 9,8

Sim 19 6,453 2,0186 ,4631 5,480 7,426 3,0 8,9

Não 12 7,875 1,2159 ,3510 7,102 8,648 6,0 9,1

UTAD 34 5,721 1,2192 ,2091 5,295 6,146 3,0 8,0

Total 65 6,332 1,6781 ,2081 5,916 6,748 3,0 9,1

Sim 19 7,621 1,5901 ,3648 6,855 8,387 4,5 10,0

Não 12 8,050 1,3781 ,3978 7,174 8,926 5,0 10,0

UTAD 34 5,624 1,0756 ,1845 5,248 5,999 3,0 8,0

Total 65 6,655 1,6856 ,2091 6,238 7,073 3,0 10,0

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Sim 19 8,363 1,4705 ,3374 7,654 9,072 5,5 10,0

Não 12 9,042 ,8207 ,2369 8,520 9,563 8,0 10,0

UTAD 31 7,032 1,2895 ,2316 6,559 7,505 4,5 9,0

Total 62 7,829 1,5094 ,1917 7,446 8,212 4,5 10,0

Sim 19 7,974 1,7613 ,4041 7,125 8,823 4,9 10,0

Não 12 8,533 1,0012 ,2890 7,897 9,169 7,0 10,0

UTAD 31 6,387 1,2759 ,2292 5,919 6,855 4,0 9,0

Total 62 7,289 1,6615 ,2110 6,867 7,711 4,0 10,0

Sim 19 8,126 1,3795 ,3165 7,461 8,791 6,0 10,0

Não 12 8,675 ,7899 ,2280 8,173 9,177 7,5 10,0

UTAD 31 6,645 1,1439 ,2055 6,226 7,065 4,5 9,0

Total 62 7,492 1,4432 ,1833 7,125 7,858 4,5 10,0

Sim 19 7,942 1,2920 ,2964 7,319 8,565 6,0 10,0

Não 12 8,733 ,8083 ,2333 8,220 9,247 7,5 10,0

UTAD 31 6,797 1,4096 ,2532 6,280 7,314 4,9 10,0

Total 62 7,523 1,4827 ,1883 7,146 7,899 4,9 10,0

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval 

for Mean

Minimum Maximum

A2O1Did

A2O1Rel

ANEXO J
Output da ANOVA (médias) para amostras independentes, para comparação das médias obtidas nas quatro variáveis 

dependentes, nas aulas 1 e 2 , pelos três grupos com e sem formação em supervisão pedagógica e ou ADD e alunos da 

UTAD.

N Mean

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel

A2O1CD

A2O1CAPZ

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval 

for Mean

Minimum Maximum



Página | 231  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. Teste ANOVA (Teste de Levene) 
 
 



Levene 

Statistic
df1 df2 Sig.

A1O1CD 3,220 2 62 ,047

A1O1CAPZ 2,487 2 62 ,091

A1O1Did 7,472 2 62 ,001

A1O1Rel 1,862 2 62 ,164

Levene 

Statistic
df1 df2 Sig.

A2O1CD 3,363 2 59 ,041

A2O1CAPZ 2,731 2 59 ,073

A2O1Did 2,208 2 59 ,119

A2O1Rel 2,884 2 59 ,064

ANEXO K
Output da ANOVA (Teste de Levene) para amostras independentes, para comparação das 

médias obtidas nas quatro variáveis dependentes, nas aulas 1 e 2 , pelos três grupos com e 

sem formação em supervisão pedagógica e ou ADD e alunos da UTAD.
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L. Teste ANOVA (significância) 
 



Sum of 

Squares
df Mean Square F Sig.

Between Groups 9,563 2 4,781 1,994 ,145

Within Groups 148,672 62 2,398

Total 158,234 64

Between Groups 14,176 2 7,088 3,930 ,025

Within Groups 111,805 62 1,803

Total 125,981 64

Between Groups 41,557 2 20,778 9,290 ,000

Within Groups 138,665 62 2,237

Total 180,222 64

Between Groups 77,258 2 38,629 22,900 ,000

Within Groups 104,583 62 1,687

Total 181,841 64

Sum of 

Squares
df Mean Square F Sig.

Between Groups 42,747 2 21,373 13,105 ,000

Within Groups 96,221 59 1,631

Total 138,968 61

Between Groups 52,704 2 26,352 13,438 ,000

Within Groups 115,698 59 1,961

Total 168,402 61

Between Groups 46,670 2 23,335 17,129 ,000

Within Groups 80,376 59 1,362

Total 127,046 61

Between Groups 37,266 2 18,633 11,352 ,000

Within Groups 96,843 59 1,641

Total 134,108 61

A2O1CD

A2O1CAPZ

A2O1Did

A2O1Rel

Output da ANOVA para amostras independentes, para comparação das médias obtidas nas quatro variáveis 

dependentes, nas aulas 1 e 2 , pelos três grupos com e sem formação em supervisão pedagógica e ou ADD e alunos 

da UTAD.

ANEXO L

A1O1CD

A1O1CAPZ

A1O1Did

A1O1Rel
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M. Teste ANOVA (Tukey HSD) 



Lower Bound Upper Bound

Não -1,0561 ,5710 ,162 -2,427 ,315

UTAD -,6983 ,4435 ,264 -1,763 ,367

Sim 1,0561 ,5710 ,162 -,315 2,427

UTAD ,3578 ,5200 ,771 -,891 1,606

Sim ,6983 ,4435 ,264 -,367 1,763

Não -,3578 ,5200 ,771 -1,606 ,891

Não -,4004 ,4952 ,699 -1,589 ,789

UTAD ,7402 ,3846 ,140 -,183 1,664

Sim ,4004 ,4952 ,699 -,789 1,589

UTAD 1,1407
* ,4509 ,037 ,058 2,223

Sim -,7402 ,3846 ,140 -1,664 ,183

Não -1,1407
* ,4509 ,037 -2,223 -,058

Não -1,4224
* ,5514 ,032 -2,747 -,098

UTAD ,7320 ,4284 ,210 -,297 1,761

Sim 1,4224
* ,5514 ,032 ,098 2,747

UTAD 2,1544
* ,5022 ,000 ,949 3,360

Sim -,7320 ,4284 ,210 -1,761 ,297

Não -2,1544
* ,5022 ,000 -3,360 -,949

Não -,4289 ,4789 ,645 -1,579 ,721

UTAD 1,9975
* ,3720 ,000 1,104 2,891

Sim ,4289 ,4789 ,645 -,721 1,579

UTAD 2,4265
* ,4361 ,000 1,379 3,474

Sim -1,9975
* ,3720 ,000 -2,891 -1,104

Não -2,4265
* ,4361 ,000 -3,474 -1,379

Lower Bound Upper Bound

Não -,6785 ,4709 ,327 -1,811 ,454

UTAD 1,3309
* ,3721 ,002 ,436 2,225

Sim ,6785 ,4709 ,327 -,454 1,811

UTAD 2,0094
* ,4342 ,000 ,966 3,053

Sim -1,3309
* ,3721 ,002 -2,225 -,436

Não -2,0094
* ,4342 ,000 -3,053 -,966

Não -,5596 ,5164 ,528 -1,801 ,682

UTAD 1,5866
* ,4080 ,001 ,606 2,568

Sim ,5596 ,5164 ,528 -,682 1,801

UTAD 2,1462
* ,4761 ,000 1,002 3,291

Sim -1,5866
* ,4080 ,001 -2,568 -,606

Não -2,1462
* ,4761 ,000 -3,291 -1,002

Não -,5487 ,4304 ,415 -1,583 ,486

UTAD 1,4812
* ,3401 ,000 ,664 2,299

Sim ,5487 ,4304 ,415 -,486 1,583

UTAD 2,0298
* ,3968 ,000 1,076 2,984

Sim -1,4812
* ,3401 ,000 -2,299 -,664

Não -2,0298
* ,3968 ,000 -2,984 -1,076

Não -,7912 ,4724 ,223 -1,927 ,345

UTAD 1,1453
* ,3733 ,009 ,248 2,043

Sim ,7912 ,4724 ,223 -,345 1,927

UTAD 1,9366
* ,4356 ,000 ,889 2,984

Sim -1,1453
* ,3733 ,009 -2,043 -,248

Não -1,9366
* ,4356 ,000 -2,984 -,889

ANEXO M

Dependent Variable Mean Dif (I-J) Std. Error Sig.

95% Conf Interval

A1O1CD

Sim

Não

UTAD

A1O1CAPZ

Sim

Não

UTAD

A1O1Did

Sim

Não

UTAD

A1O1Rel

Sim

Não

UTAD

Sim

Não

UTAD

A2O1CAPZ

Sim

Não

UTAD

Output da ANOVA (Tukey HSD) para amostras independentes, para comparação das médias obtidas nas quatro 

variáveis dependentes, nas aulas 1 e 2 , pelos três grupos com e sem formação em supervisão pedagógica e ou ADD e 

alunos da UTAD.

Dependent Variable Mean Dif (I-J) Std. Error Sig.

95% Conf Interval

A2O1Did

Sim

Não

UTAD

A2O1Rel

Sim

Não

UTAD

A2O1CD


