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Resumo 

 

O desporto, ao longo dos tempos, tem-se afirmado mais como um 

“mundo de homens” do que “de mulheres”, sendo o padrão de referência o 

masculino. 

O desporto constitui o terreno de trabalho do professor de Educação 

Física e, através dos seus conteúdos, o professor “molda” os seus alunos, 

educa-os e transmite-lhes valores.  

A Educação Física, dadas as suas características específicas - 

programas, conteúdos, e processos de ensino e de avaliação - parece 

contribuir para uma genderização da actividade desportiva: “Ser-se rapariga ou 

rapaz determina que se seja alvo de um tratamento distinto, nomeadamente na 

avaliação efectuada pelos docentes” (Condessa, 2008, p. 73). 

A avaliação dos/as alunos/as assume um papel fulcral na área 

pedagógica e a sua importância resulta dela própria constituir um acto 

didáctico, inseparável do processo educativo (Cogérino, 2000). 

“Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é possível a 

avaliação dos alunos e da actividade pedagógica do professor” (Bento, 1987, 

p.150). 

 Sendo o professor o principal condutor do processo de ensino e de 

aprendizagem, o presente trabalho propõe analisar as percepções de 

estudantes estagiários, relativamente à avaliação em Educação Física segundo 

o género, enquanto construção social, e a modalidade desportiva. 

 O grupo de estudo foi constituído por três estudantes estagiários, do 

sexo masculino, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em 

estágio pedagógico numa Escola do Distrito do Porto. Foram realizadas 

entrevistas individuais semi-estruturadas (em Novembro de 2008 e em Junho 

de 2009) e uma entrevista grupo focal (em Abril de 2009). Procedeu-se à 

análise do conteúdo dos dados recolhidos nas entrevistas, com categorias 

definidas a priori e tida em conta documentação produzida no estágio 

pedagógico (planos de unidade didáctica e planos de aula) e observações de 

aulas, para a triangulação dos resultados. 
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 Como principais conclusões salientamos: 

Na disciplina de Educação Física parecem persistir valores sexistas, expressos 

pelos preconceitos de género revelados nos discursos dos estudantes 

estagiários e ainda pela existência de práticas genderizadas. 

 

Os estudantes estagiários percepcionam: 

Assimetrias quanto à igualdade de oportunidades de aprendizagens nas aulas 

de Educação Física, prejudicando as alunas; 

Os conteúdos programáticos como sendo mais favoráveis e motivadores aos 

alunos e com repercussões negativas nas alunas e nos alunos menos hábeis; 

Diferenças quanto às classificações obtidas pelos alunos e pelas alunas, 

obtendo estas classificações inferiores. 

 

Os estudantes estagiários são portadores de crenças, expressas nas suas 

falas e nas práticas nas aulas, que interferem na adequação das actividades 

desportivas quanto ao género e consequentemente na avaliação. 

 

 Alterações nas atitudes e práticas dos estudantes estagiários, tendo em conta 

a dimensão de género, requerem uma intervenção mais acentuada durante o 

percurso académico bem como durante o estágio pedagógico. 
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Abstract 

  

Along times sport has stated itself as a «The Men´s World», the 

reference pattern is the male one, showing evidence of the inequalities between 

boys and girls which tend to perpetuate. 

Sport is the work field for the teacher of Physical Education, therefore 

this is the action area where the teacher shapes his students, educates , 

influences them and conveys values. 

Physical Education due to its specific characteristics, programs, contents 

and process of teaching and evaluation, seems to contribute to a gendered 

identity of sport activity. “Being a boy or a girl determines a distinct treatment, 

namely in the way they are evaluated by teachers” (Condessa, 2008, p. 73). 

Evaluation of students assumes a fundamental role in the pedagogical 

area, being this relevance the result of its being a didactic act in itself and 

integrated in the educational process (Cogérino, 2000). 

 “Without a work based on a sound deep reflection it is not possible to 

evaluate students and teacher´s pedagogical activity” (Bento, 1987, p.150). 

As the teacher is the main agent/conductor of the teaching and learning 

process, this work intends to analyze the perception of student-teachers 

concerning evaluation in Physical Education to what relates to gender, whereas 

social construction, and sport activity. 

The group of study was formed by three male student-teachers of the  

Faculty of Sport of the University of the Porto, in pedagogical training in a 

school in O´Porto area . Individual semi-structured interviews have been carried 

out (one in November, 2008 and another one in June, 2009) and a group 

focused one (in April, 2009). The contents of the collected data from the 

interviews have been analyzed according to a priori defined rates and 

documentation produced during the pedagogical training (didactic units and 

lessons plans)  has been also analyzed , as well as classes observation,  in 

order to obtain the crossing of results.  
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As main conclusions we highlight the following fact: 

In the area of Physical Education sexist values tend to persist, expressed by 

gender prejudices revealed in the pre service teachers speeches along with 

engendered practices. 

 

  The student-teachers perceptions: 

Asymmetries  concerning equality of opportunities of learning in Physical 

Education class, being student girls the more undervalued. 

The  curriculum contents as being more favorable and motivating for boys and 

having negative repercussions in girls, as well as in less skilled pupils. 

Differences concerning classifications attained by boys and girls students, 

obtaining these ones lower classification. 

 

Some beliefs are underlying student-teachers speech expressions and class 

practices, which interfere in the adaptation of sportive activities according to 

gender and as a consequence in evaluation. 

 

The changing of attitudes and practices of student-teachers, requires a firm/ 

intensive intervention along the academic period as well as during the 

pedagogical training. 
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Résumé 

 

 Au fil des temps, le sport s‟est établi beaucoup plus comme «le  monde 

des hommes » que celui des femmes, ayant comme modèle de référence le 

mâle. 

Le sport est le thème de base du travail du  professeur d‟éducation 

physique et, à travers ses matières, l‟enseignant «forme» ses élèves, les 

éduque et leur transmet ses valeurs.  

L‟éducation physique, étant donné ses caractéristiques, ses matières, 

son contenu et ses procédés d´enseignant et d´évaluation, semble contribuer à 

une différenciation de genre dans l‟activité sportive. «Être fille ou garçon 

détermine être la cible d‟un traitement différent, en particulier dans l‟évaluation 

faite par les enseignants » (Condessa, 2008). 

L‟évaluation  des élèves tient un rôle central dans l‟enseignement, cette 

importance vient du fait que l‟évaluation est, elle-même, un acte didactique 

inséparable du processus éducatif (Cogérino, 2000). 

  « Sans un travail de réflexion suffisamment  approfondi,  l‟évaluation 

des élèves et de l‟activité pédagogique de l‟enseignant n‟est pas possible. » 

(Bento, 1987, p.150). 

Etant donné que le professeur c´est le principal  moteur du processus de 

l‟enseignement et de l‟apprentissage, ce travail a pour but  analyser la 

perception des étudiants stagiaires sur l‟évaluation en éducation physique par 

rapport au genre, en tant que construction sociale, et au sport en cause. 

Le groupe d‟étude était composé par  trois étudiants stagiaires, du sexe 

masculin, de la Faculté de Sport de l‟Université de Porto, en pratique de 

l‟enseignement dans un collège du district de Porto.  On a fait des entrevues 

semi-structurées  (une en novembre 2008 et une autre en juin 2009) et une 

entrevue de groupe de réflexion (en avril 2009). On a procédé à analyse du 

contenu des résultats recueillis dans les entrevues, avec des catégories 

définies a priori   et ayant en considération  les documents élaborés au cours 

des pratiques pédagogiques (plans de l‟unité d‟enseignement et plans de cours) 

et des observations des cours, pour triangulation des résultats. 
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Comme principaux résultats nous soulignons : 

 

En éducation physique il semble qu‟il existe encore des valeurs sexistes, 

exprimées par les préjugés de genre révélés dans les discours des étudiants 

stagiaires ainsi que dans l‟existence de pratiques de différenciation de genre. 

 

 Les étudiants stagiaires perçoivent: 

Des asymétries par rapport à l´égalité des sexes dans les classes d‟Éducation 

Physique, et ce sont les filles qui en souffrent le plus. 

Les matières comme étant plus favorable et motivantes pour les garçons et 

ayant un impact negatif sur les filles et les élèves moins doués. 

Des différences dans les notes obtenues par les garcons et les filles, celles-ci 

ont des notes inférieures. 

 

Les étudiants stagiaires sont porteurs de croyances, visibles dans leurs 

discours et leurs pratiques en classe, qui interférent dans le choix du sport par 

rapport au sexe, et, par conséquent, avec l‟évaluation. 

 

Des changements dans les attitudes et les pratiques de l‟enseignement des 

étudiants stagiaires, vu la dimension de genre, implique une intervention plus 

prononcée pendant le parcours académique ainsi que pendant la pratique 

d‟enseignement. 
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Nota Prévia 

 

 No processo de ensino e aprendizagem, vários são os factores que 

estão implicados no alcance do sucesso educativo dos alunos(as), contudo, a 

avaliação é certamente um dos elementos fundamentais no processo. 

 Ao longo da minha carreira, como professor de Educação Física, tenho 

constatado que, na avaliação final de ano dos vários níveis do ensino básico, 

as classificações alcançadas pelos alunos são, geralmente, superiores às das 

alunas. Desde logo, interroguei-me a que se devia tal facto. As premissas 

relacionadas com factores de ordem biológica, fisiológica e genética não 

poderiam ser determinantes para o caso. Era também evidente que algumas 

classificações corresponderiam ao real valor do que tinha ocorrido nas 

aprendizagens daqueles alunos(as). Portanto, estas justificações não me 

convenciam, a diferença entre as classificações obtidas pelos alunos e pelas 

alunas era, e ainda é, tão notória que as razões não poderiam residir naqueles 

factores. 

 Desde há quatro anos, tenho sido orientador de estágio de alunos da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e, como é relevante, as 

questões relacionadas com a avaliação são tratadas com particular acuidade. 

Tendo sempre presente que os processos e os resultados da avaliação devem 

contribuir para o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem, 

decidi dedicar alguma atenção a esta questão, sobretudo com os estudantes 

estagiários, no sentido de tentar perceber até que ponto as suas crenças, 

práticas, desconhecimentos, … têm repercussões na avaliação e, ainda, na 

relação entre “o que é ensinado e como” e “o que é avaliado e com que 

critérios”. Igualmente, aspectos relacionados com experiências passadas, 

valores e crenças são discutidos, sendo estas últimas, provavelmente, a fonte 

das discrepâncias que se verificam na avaliação do processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

“É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito” 

 

                                                                                    Albert Einstein 
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 1.1 Introdução e propósitos do estudo 

 

 A avaliação é um acto tão natural como a satisfação das necessidades 

mais básicas do ser humano; desde o momento em que nos levantamos até ao 

momento em que nos deitamos, no final do dia, a avaliação está sempre 

presente. Auto-avaliamos, avaliamos os outros, avaliamos o meio onde 

interagimos e, naturalmente, também na escola, a avaliação não deixa de ser 

evidente: avaliamos colegas no seu desempenho profissional, os funcionários 

nas suas tarefas e os alunos nas suas aprendizagens. A avaliação assume, 

portanto, um papel fulcral na área pedagógica, esta importância resulta dela 

própria constituir um acto didáctico e inseparável do processo educativo 

(Cogérino, 2000).  

 São várias as funções da avaliação, destacando-se: certificar a 

qualidade dos programas; fornecer informações aos professores relativas aos 

seus desempenhos bem como dos seus planeamentos; orientar e aferir o 

processo de ensino e aprendizagem (Carrasco, 1989); ajuizar o resultado final 

da aprendizagem; classificar; contribuir para que o aluno avalie a sua 

aprendizagem e verificar se os objectivos educativos delineados foram 

alcançados. Porém, esta não é uma tarefa simples. Uma avaliação sem 

subjectividade e sem dúvidas ou incertezas não é possível; a avaliação em 

Educação Física não foge à regra, porventura tais factores se acentuarão.  

“Sem um trabalho de reflexão suficientemente aprofundado não é 

possível a avaliação dos alunos e da actividade pedagógica do professor.” 

(Bento, 1987, p.150.)  

O desporto constitui o terreno de trabalho do professor de Educação 

Física, e é nesta área de acção que o professor “molda” os seus alunos, os 

educa, os influencia e lhes transmite valores. “O desporto é um espelho onde o 

homem reflecte todas as suas forças e fraquezas, as suas virtudes e defeitos, 

as suas coragens e medos, as suas nobrezas e vilanias.” (Bento, 1995, p.188.) 

A escola dos nossos dias, como em todas as épocas, transmite e perpetua 

valores; na Educação Física, valores sexistas parecem persistir, fruto de 

concepções estereotipadas de sexo e pela desigualdade de género. 

“Discriminações de género, resultado de construções sociais, desigualdades de 

instrução, participação e oportunidades persistem na Educação Física.” 
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(Hutchinson, 1995; Bonal, 1997; Cheypator-Thomson,  et al, 2000; Verscheure, 

et al, 2007; Redelius, et al, 2009.) A Educação Física, dadas as suas 

características específicas (disciplina que proporciona experiências a partir do 

corpo), os seus conteúdos, os seus programas, a sua avaliação, parece 

contribuir para uma genderização da actividade desportiva. “Ser-se rapariga ou 

rapaz determina que se seja alvo de um tratamento distinto, nomeadamente na 

avaliação efectuada pelos/as docentes.” (Condessa, 2008). Baixas 

expectativas reveladas por professores relativamente a estudantes femininas 

desencorajam-nas na sua participação em actividades desportivas (Hutchison, 

1995). Professores dão mais instruções e interagem mais com rapazes do que 

com raparigas (Murphy, 1986). A linguagem utilizada nas aulas contribui para a 

construção e perpetuação de preconceitos (Robyn et al, 1999). Raparigas e 

rapazes não beneficiam de iguais oportunidades na participação em 

actividades físicas (Verscheure et al, 2007). A sociedade atribui papéis e regras 

tradicionais, que espera serem assumidos por rapazes e raparigas, 

perpetuando desse modo normas hegemónicas (Laker et al, 2003). As alunas 

tendem a ser avaliadas predominantemente pelo seu esforço e empenho 

enquanto que rapazes tendem a ser avaliados pelas suas capacidades e 

desempenhos (Cogérino, 2005).  

Não admira, portanto, que as classificações obtidas por raparigas e 

rapazes, a serem regidas por concepções diferentes, possam prejudicar as 

raparigas, que obtêm níveis classificativos geralmente inferiores aos seus 

colegas. 

Cabe ao professor proporcionar igualdade de aprendizagens entre os 

alunos/as, criar condições e estratégias de ensino / aprendizagem motivadoras 

para todos, adaptar metodologias adequadas às situações concretas, promover 

situações de cooperação e integração de todos/as e avaliar, de forma justa, as 

diferenças existentes dos intervenientes no processo educativo.    

 “A integração é um dos objectivos da educação em geral, é a 

manutenção ou reposição de âmbitos de vida e aprendizagem comuns a 

pessoas “normais” e “especiais”, com a preocupação de alargar as 

possibilidades de desenvolvimento de todos.” (Bento, 1995) 
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Por outro lado, a integração obriga a uma adequação dos objectivos às 

situações concretas da escola, da turma, do grupo, do sexo e, como 

consequência, dos conteúdos, métodos e formas de organização. 

É evidente que entramos no campo das crenças, dos estereótipos, da 

igualdade de oportunidades, de género e avaliação, temas que hoje em dia são 

identificados e catalogados como fracturantes, mas é precisamente dum corte 

com os valores instituídos que a sociedade evolui e progride. 

  Poder-se-á então colocar várias questões, o  que deve ser avaliado? 

Como se desenrola essa avaliação? Com que critérios é executada? Que 

constrangimentos existem na avaliação? Estas e muitas outras questões se 

podem levantar; vamos, no entanto, focalizar-nos naquela que constitui, o 

objectivo deste estudo de caso: Qual a percepção de estudantes estagiários 

relativamente à avaliação em Educação Física, quanto ao género e à 

modalidade desportiva? 

 Para a consecução deste objectivo será necessário compreender: 

 (i) como são entendidas as funções da avaliação; (ii) saber como é planificada 

a avaliação e quais os critérios subjacentes; (iii) identificar o que é valorizado 

na nota dos alunos; e (iv) conhecer se são contemplados procedimentos 

quanto à dimensão de género, ao nível do planeamento das unidades 

didácticas e dos planos de aula e, em caso afirmativo, se se reflectem na 

prática lectiva. 

 

 

 1.2 Estrutura da dissertação 

 

 O presente estudo é constituído por sete capítulos. Pretendemos com 

esta estrutura dar resposta aos objectivos que delineamos previamente. 

 O primeiro capítulo introduz a temática deste estudo, no sentido de 

demonstrar a sua pertinência e apresentando os seus objectivos. 

 O segundo capítulo contém a revisão da literatura, procurando dar o 

enquadramento teórico que está subjacente a esta temática. 

 O terceiro capítulo descreve a metodologia e procedimentos que se 

adoptaram para a execução do presente trabalho. Descreve a construção dos 

nossos instrumentos de recolha de dados, os guiões das entrevistas 
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individuais, a entrevista grupo focal e a documentação produzida no estágio 

pedagógico (planos de unidade didáctica, planos de aula, observações). Neste 

capítulo, caracterizam-se as condições de realização e o grupo de estudo. 

Apresenta-se e justifica-se o sistema de categorias. 

 O quarto capítulo faz a apresentação e discussão dos resultados. 

 O quinto capítulo está reservado para a apresentação das conclusões. 

 O trabalho encerra com a bibliografia consultada para a realização deste 

estudo e em anexo seguem os Guiões das Entrevistas e Tabelas de Registo de 

Observação. 
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 Nos últimos anos, tem-se notado uma referência crescente à dimensão 

de género nos estudos e pesquisas académicas, nos discursos de vários 

campos profissionais e até mesmo na comunicação social. De uma expressão 

pouco usual, passou-se para uma expressão com relativa utilização. Mas 

estaremos todos a falar da mesma coisa quando falamos em género? Que 

sentidos e quantos sentidos estão implícitos nessa expressão? 

 

2.1 Conceito de género 

 

“Género não pretende significar o mesmo que sexo, ou seja, enquanto 

sexo se refere à identidade biológica de uma pessoa, género está ligado à sua 

construção social como sujeito masculino e feminino” (Louro, 1996, p. 66). Este 

conceito conduz-nos imediatamente para a ideia de que género é 

fundamentalmente uma construção social e simultaneamente plural, isto é, 

existem conceitos de feminino e de masculino, social e historicamente diversos. 

A ideia de plural implica admitir não apenas que sociedades diferentes têm 

diferentes concepções de homem e mulher, como também no seu seio essas 

concepções serão diversificadas, conforme a classe social, a religião, a etnia, a 

idade, …; além disso, implica admitir que os conceitos de masculino e feminino 

se transformam ao longo do tempo. Por outro lado, este conceito contrapõe-se 

a todos os outros que apoiam as suas análises em argumentos essencialistas, 

ou seja, apontam não para uma essência feminina ou masculina, natural, 

universal e imutável, mas para processos de construção ou formação, histórica 

e socialmente determinados.  

“Eu parto da assunção de que homens e mulheres são biologicamente 

diferentes, mas os valores e as implicações baseados nessa diferença são o 

resultado de cultura.” (Vicente, 1997, p.88.) 

Esta distinção entre género e sexo é frontalmente oposta às 

interpretações biologistas, que viam nas diferenças biológicas uma explicação 

e justificação para as desigualdades entre homens e mulheres, ou seja, serviu 

para demonstrar que muitos dos atributos tidos como “naturais” nas mulheres e 

nos homens são, na verdade, características socialmente construídas. 

Género pode ser definido segundo três vectores: uma marca meramente 

biológica; um processo de discriminação social; uma construção social (Griffin, 
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1989). Deste modo, e de acordo com cada um destes vectores,  género terá 

repercussões na forma como é interpretado e “vivido” no quotidiano. Encarado 

como uma marca biológica, as diferenças entre os géneros reflectem uma 

coisa natural, própria da natureza, sem possibilidade de intervenção do ser 

humano, nasce-se assim e nada mais se poderá fazer para o alterar. Se for 

entendido como uma discriminação, bastará modificar as estruturas em que 

esta ocorre, promovendo a igualdade de oportunidades. Qualquer ser humano 

terá possibilidade de alcançar patamares mais elevados, seja qual for a área da 

sua intervenção, na política, no desporto, na aviação, na engenharia, … 

Contudo, se for entendido como uma construção social, o género terá como 

fundamento o relacionamento e o envolvimento na sociedade à qual pertence. 

Esta perspectiva recusa a consumação de que as raparigas ou os rapazes 

actuam do modo que actuam, porque o género é somente determinado pelo 

sexo. 

São vários os autores, encontrados na literatura, que se posicionam 

segundo esta última perspectiva: o género como produto de uma construção 

social (Saraiva, 1999; Trigueros et al., 1999; Louro, 2000; Botelho Gomes, 

2001).  

Género é então um sistema dinâmico sujeito a transformações e 

adaptações onde um novo equilíbrio é possível. A ideia de dinâmica é evidente 

na definição apresentada por Botelho Gomes, segundo a qual, ao género 

corresponderão (…) os processos sociais, culturais e psicológicos segundo os 

quais se constrói e reproduz a feminilidade e a masculinidade (…)” (2001, 

p.53). 

O género é uma estrutura social particular, porque género envolve uma 

relação específica com os corpos. Não há uma “base biológica” fixa para o 

processo social de género, mas antes uma “arena reprodutora” na qual os 

corpos são trazidos para processos sociais. De modo mais informal, género 

preocupa-se com o modo como a sociedade lida com os corpos humanos e 

com as muitas consequências desse “lidar” nas nossas vidas pessoais (Silva, 

2005). 

É nesta vivência pessoal, ditada por “imposições sociais”, que se 

constrói e produz o género que implica mais do que simples características de 

personalidade, implica também espaços de acção diferentes. Não é por acaso 
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que à mulher estão reservados espaços de acção diferentes do homem, ao 

feminino é atribuído o espaço privado e ao masculino o espaço público. Como 

resultado destas diferenças, de uma forma geral, as expectativas são também 

muito diferentes, consoante se trate de um rapaz ou de uma rapariga. Essas 

expectativas manifestam-se desde tenra idade e em todas as esferas de acção, 

desde o profissional, passando pelo social e terminando no próprio indivíduo. 

“O género dos indivíduos é um processo de transmissão completamente 

social.” (Bonal, 1997, p. 104) 

“Em resumo, podemos afirmar que os estereótipos de género incluem as 

representações generalizadas e socialmente valorizadas acerca do que os 

homens e mulheres devem ser (traços de género) e fazer (papéis de 

género).”(Neto et al, 1999, p. 11) 

 

 

2.2 Modelos de escola mista e co-educativa  

 

Na Europa, o modelo de escola mista aparece muito tardiamente 

relativamente aos Estados Unidos e sobretudo na Europa com grande 

influência da Igreja Católica, que se opunha fortemente às escolas mistas 

alegando questões de ordem moral. Em Portugal, o modelo de escola mista, 

com a pretensão de ser co-educativa, surge em 1972 (D.L. 482 de 28 de 

Novembro) e somente no ensino primário e no ciclo preparatório. Embora o 

Decreto de Lei apontasse para uma escola co-educativa, tal não se verificava, 

nomeadamente em disciplinas como a Educação Física e os Trabalhos 

Manuais onde a separação dos sexos era a regra vigente. Legislar, 

esquecendo as condicionantes de âmbito cultural e social que de alguma forma 

dificultam ou até mesmo inviabilizam a persecução dos objectivos definidos 

pelo legislador, leva a que as Leis não produzam as mudanças preconizadas 

(Silva et. al., 2001). 

Por outro lado, a sua implementação na Educação Física não ocorreu de 

forma igualitária, isto é, foi o modelo masculino que se impôs face ao modelo 

feminino, verificando-se a sua generalização por assimilação. O facto de a 

generalização do ensino misto se ter instituído sob o princípio da assimilação, 

ou seja, pela incorporação das raparigas no ensino masculino, subordinou, a 
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coberto da pretensão de igualdade, o modelo de ensino feminino, vigente nas 

escolas de raparigas, à norma masculina. (Henriques, 1999; Botelho Gomes et. 

al., 2000). A Escola mista tem uma perspectiva hierarquizada de género, 

convida-se o feminino a entrar no mundo masculino. Permite a igualdade de 

acesso, mas não proporciona a equidade entre os géneros. Este modelo 

reflecte o contexto que se vivia em Portugal, uma sociedade regida por uma 

cultura vincadamente androcêntrica de estrutura patriarcal, fortemente 

hierarquizada, onde o domínio do masculino era natural e inquestionável e que 

correspondia ao que a sociedade esperava da escola. 

O controlo social que se exerce sobre os indivíduos proporciona 

experiências diferentes, sujeitas a constrangimentos diferentes, levando a que 

as decisões sejam tomadas de forma distinta dentro de um quadro de 

determinadas opções, em que as competências são as mesmas (Nogueira, 

1999; Camps, 2001; Talbot, 2001). São os modelos interpretativos das pessoas 

que as impedem de agir, que as levam a fazer determinadas opções, ou seja, 

não são barreiras reais, são antes amarras invisíveis que se adquirem ao longo 

do processo de socialização (Ehrthard, 2001). 

A escola não é seguramente a única instituição responsável por esta 

situação, mas, dada a importância que actualmente ocupa na educação (escola 

a tempo inteiro) de rapazes e raparigas, tem uma grande responsabilidade 

neste “statu-quo”. Um olhar atento e pormenorizado sobre o que se pratica dia 

a dia na escola porá a descoberto práticas reformadas e subtis de 

discriminação que são rotineiramente exercidas (Louro, 2000). 

De forma sucinta, podemos afirmar que a cada modelo de Escola 

corresponde uma representação de género. No caso da escola Portuguesa, a 

escola mista tem uma perspectiva hierarquizada de género, o feminino é 

admitido no mundo masculino, permite a igualdade de acesso, mas não 

proporciona obrigatoriamente a equidade entre os géneros. No modelo de 

escola co-educativa, o género é resultante das interacções sociais, neste 

modelo procura-se respeitar a diferença promovendo uma educação equitativa. 

A escola co-educativa persegue uma forma de educação que dignifique 

identicamente rapazes e raparigas perante a vida, distinguindo-a da escola 

mista, associada a uma mera convivência de rapazes e raparigas nas mesmas 

escolas. A escola co-educativa tem como princípio a individualidade de cada 
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pessoa, independentemente do seu grupo de pertença. Defende uma 

educação centrada na pessoa, onde a diversidade e o que é próprio a cada um 

e a cada uma seja incorporado, sendo fonte de enriquecimento (Botelho 

Gomes et al, 2000). 

  “A co-educação poderá contribuir para transformações sociais no 

sentido da construção da igualdade entre os sexos, pois a alteração dos 

modelos de educação masculina e de educação feminina concorrerá para a 

desconstrução dos paradigmas socialmente construídos de feminidade e de 

masculinidade e, consequentemente, para um maior equilíbrio entre homens e 

mulheres na vida profissional, na vida doméstica e na vida política” (Pinto e 

Henriques, 1999, p.23).  

 Será este o modelo que ambicionamos, mas para o alcançar não é 

suficiente a criação de leis, decretos e normas, é no dia - a - dia de todos os 

intervenientes no processo educativo que se assumem comportamentos e 

discursos, reflectidos e conscientes, no sentido da mudança para a aceitação 

da diferença. 

 

 

2.3 Contributo educativo da Educação Física 

 

“O desporto corporiza tanto o esforço permanente do homem em alargar 

as fronteiras das suas possibilidades – nomeadamente das suas forças, 

capacidades e habilidades – como também o mundo imenso de emoções 

inerentes a situações de prova, de experimentação, de exercitação, de 

superação, de risco e desafio” (Bento, 1987, p. 23). Eis aqui um pensamento 

que por si só justifica o total cabimento da Educação Física nas escolas, já que 

é através desta disciplina que o desporto tem relevância pedagógica e é 

ensinado. A Educação Física torna-se, deste modo, a única disciplina que, para 

além de fazer parte do currículo dos alunos desde o primeiro até ao décimo 

segundo ano de escolaridade, é também a única disciplina que tem como 

preocupação primordial o corpo. O corpo como meio de interacção com o 

envolvimento, de expressão de emoções e pensamentos, de estética, de 

transmissão de valores, de desenvolvimento das capacidades volitivas, de 

procura de rendimento e fundamentalmente do auto-conhecimento do corpo. A 



Revisão da Literatura 

14 

Educação Física tem como objectivo “apropriação de habilidades e 

conhecimentos, na elevação das capacidades do aluno e na formação de 

aptidões, atitudes e valores (bens de personalidade que representam o 

rendimento educativo), proporcionadas pela exploração das suas 

possibilidades de actividade física adequada – intensa, saudável, gratificante e 

culturalmente significativa “ (Ministério da Educação, 2001, p. 6). 

Com alguns avanços e recuos, a disciplina de Educação Física tem 

vindo a ocupar, com mérito e reconhecimento, o seu espaço próprio no seio da 

escola e da sociedade em geral, já não é vista como aquela disciplina que 

serve apenas como ocupação do tempo entre as outras disciplinas escolares, 

como a disciplina que serve para descarregar energias e para puro 

divertimento. A Educação Física é naturalmente um espaço para diversão, para 

desfrutar o prazer do convívio com os outros, para sentir os momentos da 

vitória e também da derrota, para dar azo à liberdade corporal, para “gozar” o 

movimento. A Educação Física é também um espaço importante para os 

alunos desenvolverem a capacidade de rendimento corporal, onde se incluem 

as capacidades e habilidades motoras, as componentes psíquicas e as 

relações de reciprocidade entre elas, mas não se fica por aqui, como em todas 

as outras disciplinas escolares, a Educação Física visa “ a personalidade como 

um todo: a melhoria das capacidades corporais, das habilidades desportivo-

motoras e, simultaneamente, a formação da consciência, do carácter e do 

comportamento” (Bento, 2003, p. 29). A Educação Física caracteriza-se por ser 

a única na qual o processo de ensino / aprendizagem ocorre preferencialmente 

pela corporalidade, para desenvolver as dimensões cognitiva, afectiva e social 

do ser humano. 

Voltando ao programa de Educação Física (Ministério da Educação, 

2001), depreendemos que à disciplina é pedido que promova uma melhoria de 

habilidades e conhecimentos, uma elevação das capacidades dos alunos 

através das actividades físicas que se querem intensas e gratificantes, ou seja, 

uma conexão clara com a vertente da aptidão física relacionada com a saúde. 

Nos dias em que vivemos, a preocupação com estilos de vida activos, 

conducentes a estilos de vida saudáveis está presente nos discursos de 

professores, encarregados de educação, médicos, políticos, bem como nas 

mais variadas organizações de saúde. Com as crescentes preocupações que 
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se colocam na nossa sociedade inerentes ao desenvolvimento de estilos de 

vida sedentários e de comportamentos de risco por parte dos jovens, é na 

Educação Física e no desporto em geral que reside parte da solução para a 

prevenção do desenvolvimento deste cenário. A Educação Física é apontada 

quando se pretende combater os índices de obesidade crescentes na 

população juvenil, quando se pretende afastar os jovens de ambientes que 

conduzem à tóxico-dependência, quando se procura que adquiram hábitos de 

vida saudáveis, quando se procura detectar talentos na área desportiva; a 

tarefa não é fácil, mas é, seguramente, aliciante. 

A declaração “World Summit on Physical Education” (2005) destaca a 

importância da Educação Física como um processo ao longo da vida e 

identifica a „qualidade‟ da Educação Física como o modo mais inclusivo e 

efectivo de providenciar a todas as crianças – independentemente das suas 

capacidades / incapacidades, sexo, idade, cultura, raça / etnia, religião e classe 

social – habilidades, atitudes e conhecimentos para uma participação em 

actividades desportivas ao longo de toda a vida. 

 

 

2.4  A Educação Física e estereótipos de género  

 

De acordo com a história da Educação Física (Hackensmith, 1966), quer 

nos Estados Unidos, quer na Europa, inicialmente nas escolas, apenas 

pequenos e limitados programas de educação física eram indicados, e quase 

na sua totalidade para rapazes, raramente existiam programas para  raparigas; 

a educação física para raparigas era praticamente inexistente. Por volta de 

1800, nas escolas para raparigas, começaram a surgir pequenos programas de 

educação física baseados essencialmente na dança e em tarefas domésticas, 

como por exemplo a jardinagem. Com o virar do século foram sendo 

introduzidas novas actividades, nomeadamente a equitação, o ténis e a 

ginástica. Surgem também nesta altura as primeiras preocupações sobre o 

efeito, ao nível do corpo e das emoções, da prática de actividades físicas nas 

raparigas e mulheres. Esta preocupação sobre os efeitos do desporto e 

actividade física nas mulheres continuou durante décadas. Para dar resposta a 

estas preocupações, muitas escolas ofereciam apenas actividades 
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consideradas apropriadas à mulher (essencialmente dança e ginástica) até 

1950. A partir desta altura foram-se introduzindo novas actividades, a natação  

e jogos de equipa. 

 O desenvolvimento do currículo dos programas que fossem de encontro 

aos interesses das raparigas assumiu grande importância na educação física. 

Vários estudos e trabalhos (Hutchinson, 1995; Álvarez e Monge, 1997; 

Verscheure et Amade-Escot, 2007) surgiram no sentido de acabarem com 

estereótipos relativamente ao sexo e às modalidades como o basquetebol, o 

basebol e o futebol, indicando como possibilidade de ultrapassar esta questão 

a construção dum ambiente não competitivo na aula. Outras perspectivas 

surgiram, desde a divisão do desporto em três classes, desportos de domínio 

masculino, desportos de domínio feminino e desportos para ambos os sexos, 

até correntes que consideravam o desporto competitivo não desejável nem 

apropriado para mulheres. Ainda hoje persistem alguns resquícios destas 

perspectivas, embora degrau a degrau, as mulheres vão conquistando o seu 

espaço no desporto moderno. Como exemplo deste facto, são várias as 

modalidades hoje em dia praticadas pelas mulheres que anteriormente não 

eram aceites nos jogos olímpicos, sendo a tendência para se alargarem a 

todas as modalidades.  

Mas, “O desporto é pedagógico e educativo quando proporciona 

oportunidades para colocar obstáculos, desafios e exigências, para se 

experimentar, observando regras e lidando correctamente com os outros; 

quando fomenta a procura de rendimento na competição e para isso se 

exercita, treina e reserva um pedaço da vida; quando cada um rende o mais 

que pode sem sentir que isso é uma obrigação imposta do exterior; quando…” 

(Bento, 1995, p. 244).  

Da literatura emerge a constatação que usualmente os professores 

utilizam o sexo como factor de agrupamento de alunos, em oposição ao 

agrupamento por habilidades e níveis de desempenho (Hutchinson, 1995). 

Nestas circunstâncias, grande número de alunos é privado de oportunidades 

para participar em actividades da educação física que não prestam atenção à 

dimensão de género, nem a alunos com dificuldades. Estes alunos podem 

apresentar desinteresse ou desmotivação em aprender tarefas que lhes são 

destinadas. Professores com turmas mistas têm tendência para agrupar os 
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estudantes segundo o género e frequentemente juntar ao grupo das raparigas 

rapazes com níveis de desempenho inferiores aos dos colegas. Segundo 

Garcia (1994, p. 215), “existem diferenças quanto ao género no caminho como 

as crianças interagem na aprendizagem de habilidades motoras na escola”. Em 

particular, as raparigas interagem de forma cooperativa, com cuidado, com 

delicadeza e partilha, enquanto que os rapazes interagem de modo 

competitivo, individualizado e egocêntrico. Por outro lado, as raparigas têm 

menos oportunidades e são menos encorajadas  do que os rapazes na 

actividade física (AAHPERD*, 1988). Cultural e socialmente, as expectativas 

relativamente às raparigas, no desporto, são baixas e nas aulas de educação 

física elas gravitam em níveis baixos de desempenho motor (Thomas et al., 

1998). Segundo a AAHPERD (1995), “Género é a construção social de 

atribuições de género. É a socialização da pessoa quanto ao comportamento 

apropriado segundo o género reforçado pelas interacções com a família, 

amigos, pares, sistema escolar, comunidade, e da política e sistema 

económico” (p. 3). 

Pesquisas   baseadas   em   estudos   sobre   género   em   educação  física  

evidenciam as desigualdades de género, a sua legitimação e construção, e 

demonstram que a participação das mulheres em educação física e no 

desporto se desenrola num ambiente discricionário (Cheypator, 2000). Em 

particular, as questões de discriminação na educação, na construção curricular 

dos programas e na quantidade de estudos que é dedicada a este tema, 

reduzida, são evidências preocupantes, especialmente quando nos 

aproximamos duma sociedade cada vez mais diversa. Também a Educação 

Física  e a tradicional ênfase nos jogos competitivos estão frequentemente em 

discrepância com os valores e interesses dos alunos do género feminino, que 

podem estar menos interessadas nas confrontações agressivas e mais 

interessadas em procurar oportunidades para aprender, participar, cooperar e 

apreciar a actividade. Assim sendo, é desejável um currículo que inclua quer 

actividades competitivas, quer as actividades não competitivas, assegurando o 

desenvolvimento de experiências de aprendizagem inclusivas para todos os 

alunos (Satina et al., 1998).  

_______________________________________________________________ 

*AAHPERD – American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance 
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    “No ensino em educação física e desporto estamos perante uma forma 

 de interacção social por excelência.” (Bento, 1995, p.175). É através desta 

interacção que se torna possível a promoção da mudança social e criar uma 

equidade nas relações entre os indivíduos duma sociedade. A escola é o local 

privilegiado para desencadear esta consciência e despertar nos alunos(as) 

atitudes e comportamentos que vão de encontro a um ambiente  em que a 

igualdade de oportunidades seja na realidade um prática quotidiana. 

Neste novo século que dá os primeiros passos, devemos estar mais 

sensíveis à mudança das sociedades e mais flexíveis no nosso campo 

profissional como professores, estudantes e pesquisadores. O futuro não 

acontece simplesmente, ele tem de ser construído, e, nessa perspectiva a 

relação dinâmica entre currículo e sociedade constitui a base para uma atitude 

pró-activa, e não meramente reactiva, face às inevitáveis mudanças na 

sociedade (Penney e Chandler, 2000).  

“A prática desportiva centraliza-se na sua relação com o corpo. O corpo 

movimenta-se, actua, reage, modifica-se, molda-se, transgride, expressa, 

recupera, transfigura-se de modo a responder às solicitações que aquela 

prática desportiva exige” (Silva, 2005, p.70). Contudo, o  movimento que o 

corpo produz pode ou não ser alvo de aprovação pela sociedade, pela 

sociedade que estabelece as normas às quais o desporto deve seguir. Corpo e 

cultura caminham de mãos dadas, pela profunda interacção entre „corpo 

pessoal‟ e „corpo social‟ (Queirós, 2002).  Segundo Willis (1994), o desporto e a 

sociedade estabelecem uma influência mútua, sendo que na maior parte das 

vezes o desporto reforça a própria sociedade. Os “estudos científicos” sobre 

diferenças corporais masculinas e femininas foram o suporte de múltiplas 

discriminações para a mulher (Trigueros e Colmenares, 1997).  “… podemos 

dizer que o corpo corporaliza uma cultura e, por isso, qualquer reflexão sobre 

as representações socio-históricas do corpo constitui um contributo para 

conhecer melhor o modo como as sociedades se organizam e se representam 

a si próprias” (Queirós, 2002, p. 18). Cada indivíduo constrói o seu próprio 

significado de género, no entanto, reconhece-se que o género é construído 

socialmente, o que nos permite considerar práticas educacionais que são 

desiguais e que se centram na influência de pressões sociais (Satina et al., 

1998).  Na nossa cultura, parece crucial apresentarmos no e pelo nosso corpo 
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marcas inequívocas de pertença a uma das comunidades, masculina ou 

feminina. Para isso, aprendemos um conjunto de representações corpóreas de 

feminilidade e masculinidade, de comportamentos e atitudes culturalmente 

aceites em pessoas de determinado sexo, e ficamos conscientes da sua 

variabilidade em função dos contextos, e como constituem subtis indicadores 

de raça, classe, idade, etnia, incapacidade e sexualidade” (Silva, 2005, p. 65). 

As primeiras experiências na infância e a forma como os rapazes e as 

raparigas são socializados para as formas de movimento e para as actividades 

desportivas constituem-se como a primeira fonte de influência da percepção, 

interpretação e comportamento dos alunos face aos currículos e conteúdos 

curriculares oferecidos em Educação Física (Lee et al., 1999). As regras dos 

desportos „de raparigas‟ têm implícita uma limitação dos seus movimentos, 

ensinam as jovens que os seus corpos são frágeis e que necessitam de 

protecção, o contacto físico é indesejável segundo os pressupostos da 

vulnerabilidade feminina que está ligada à ideologia sobre a sexualidade 

feminina. Estes discursos estão enraizados na concepção tradicional da 

Educação Física feminina, na sua finalidade utilitária orientada para a 

maternidade, evitando-se a tomada de consciência do corpo. A variável sexo, 

em interacção com outras, têm actuado poderosamente na hora de definir o 

que é possível e o que não é possível. “O corpo feminino parece ser um corpo 

condicionado pelos olhares que avaliam as suas formas, que determinam os 

seus movimentos e enaltecem a sua graciosidade e fragilidade. Corpos 

femininos fortes e musculosos são corpos para os quais o olhar não foi 

educado. Mas o olhar também julga a aparência do corpo masculino, e quando 

a figura corporal ou os movimentos que este corpo (re)produz não são 

condizentes com a masculinidade esperada, o homem sofre as consequências 

de associações depreciativas quanto à sua orientação sexual” (Silva, 2005, p. 

75). A construção de toda uma ornamentação de género em volta da 

diferenciação e hierarquização dos sexos abarca aspectos tais como a 

morfologia permitida, a gestualidade, a expressividade e a realização de 

actividades físicas (Alvarez e Monge, 1997).  

Um estudo levado a efeito por Fredrickson e Harrisson (2005) indica que 

durante a adolescência as raparigas vêem o seu próprio corpo como um 

objecto, medidas corporais e grandes preocupações com a aparência estão 
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presentes constantemente e podem conduzir a uma diminuição da performance 

motora devido a baixas expectativas que elas próprias interiorizam. “Quando as 

nossas características corporais não estão de acordo com os padrões vigentes 

(e isso é bem mais frequente na caso feminino), as relações com o corpo 

passam a ser muitas vezes de natureza conflituosa, convertendo-o num 

verdadeiro lugar de intervenção ou de controlo” (Botelho Gomes et al, 2000, p. 

23). No Ocidente, onde as atitudes culturais sobre o corpo feminino são 

exercidas desde muito cedo, os pais descrevem os bebés masculinos como 

“fortes” e  bebés femininos como delicados, quando ainda as diferenças físicas 

não são evidentes. Estas atitudes acabam por encorajar, desde a infância, 

através de discurso verbal e não verbal, a prática de actividades físicas mais 

nos rapazes do que nas raparigas. 

Derry (1999) num estudo que realizou sobre  aulas mistas e não mistas, 

refere que experiências positivas durante a adolescência, em aulas de 

Educação Física, têm efeitos na adopção de estilos de vida saudáveis em 

adultos, nomeadamente na continuação da prática de actividades físicas 

enquanto adultos/as. Por outro lado, a participação de adolescentes femininas 

em Educação Física tem vindo a diminuir e, em escalões etários superiores, o 

número de raparigas que abandonam a Educação Física é elevado. 

Um estudo realizado por Verscheure e Amade-Escot (2007) aponta para 

o facto de que as diferenças de resultados, na aprendizagem em Educação 

Física entre raparigas e rapazes, são fruto dum curriculum genderizado, 

acrescentando ainda que o ensino de jogos tende a incrementar a manutenção 

de estereótipos dos estudantes masculinos, embora dependa igualmente do 

contexto em que as interacções se desenrolam e das perspectivas de cada 

professor quando ensina e valoriza mais a técnica ou a táctica do jogo. Neste 

estudo, são postos em destaque cinco factores que podem influenciar 

positivamente o processo educativo e que podem derivar para um 

compromisso na Educação Física: (1) a genderização do conhecimento e a sua 

evolução de acordo com os estereótipos femininos e masculinos; (2) o caminho 

no qual é delimitado o conhecimento nas aulas e Educação Física e 

desenvolvido pelo professor através da sua visão pedagógica de ensino; (3) as 

perspectivas de género que individualmente (professores e alunos/as) 

transportam e invocam durante as diferentes interacções didácticas; (4) os 
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caminhos nos quais as interacções didácticas entre professor e alunos, entre 

alunos, e a implantação dum conhecimento no ambiente de ensino, que seja 

compreendido e respeitado por cada estudante e como resultado das reflexões 

realizadas; (5) um consentimento tácito e implícito entre os alunos/as, uma 

didáctica adequada ao meio e o professor relacionado com um envolvimento 

específico que possa originar um contrato didáctico a contento de todos. 

Numa análise ao programa de Educação Física, constata-se que as 

modalidades tradicionais no currículo são, predominantemente, jogos 

desportivos colectivos, nos quais situações competitivas estão presentes, 

assim como na maioria das tarefas das aulas, esquecendo-se muitas vezes o 

trabalho cooperativo e criativo. Ribeiro (1995) salienta que os Programas de 

Educação Física do 3º Ciclo do Ensino Básico têm como objectivo fulcral a 

transmissão de habilidades e técnicas desportivas, ou seja, o ensino de 

padrões motores pré-estabelecidos, obrigatórios e desportivamente aceitáveis. 

Neste contexto, a sociedade espera que os rapazes sejam autónomos, 

confiantes, superiores, másculos e competentes nas suas funções; delas 

espera-se que sejam trabalhadoras, se esforcem, sejam delicadas, admitindo-

se uma certa condescendência perante uma dita fragilidade das suas 

capacidades. “O desporto é um mundo não só sexuado mas também 

“genderizado”. Sexuado, porque é constituído por pessoas de ambos os sexos 

que praticam desporto; “genderizado” uma vez que é também nesse mundo 

que se constroem e se expressam identidades, masculinas e femininas” (Silva 

et al, 2001, p. 54). O desporto é, deste modo, uma actividade com grande 

predominância do masculino. Isto deve-se a vários factores que poderemos, 

desde já, agrupar em três categorias distintas, por razões históricas, políticas e 

culturais. O desporto (e a sua prática) foi, durante muito tempo, vedado à 

participação das mulheres e foi mesmo proibida a sua permanência como 

espectadoras em eventos desportivos. No mesmo sentido, o desporto, como 

construção duma masculinidade hegemónica e com hierarquias de poder, 

afastam as mulheres da sua prática ou, se as admite, é num papel subalterno. 

Por fim, a ideia de que há actividades desportivas mais indicadas para os 

homens do que para as mulheres contribui para um certo afastamento da 

mulher, sobretudo em actividades em que o contacto físico é permitido e a 

capacidade física força está presente. É neste contexto, altamente 
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estereotipado, que se desenvolvem as aulas de Educação Física, as quais 

assentam num modelo curricular caracterizado por um programa com várias 

actividades onde se procura o desenvolvimento de competências motora, da 

aptidão física e desenvolvimento social. As actividades desportivas, que se 

encontram no âmago dos programas de Educação Física, possuem o traço 

histórico dos modelos sociais masculinos, onde o predomínio dos jogos de 

afrontamento é visível (Davisse e Louveu, 1998). Esta marca histórica 

masculina do desporto e da Educação Física tem como consequência a 

existência de dificuldades em trabalhar com a diferença, reforçando 

estereótipos de género (Botelho Gomes, 2002). “Ao mesmo tempo que a 

escola une, ela divide, porque funciona «como um mercado», onde os mais 

bem apetrechados e os mais hábeis realizam investimentos rentáveis, 

enquanto os outros, não só não têm qualquer hipótese de ganhar, como têm 

igualmente a hipótese de serem excluídos, de entrarem na vida carregados de 

insuficiências e estigmas.” (Dubert, 1997, p. 177) 

 É frequente nas planificações anuais da disciplina, nas várias escolas, 

verificarmos a existência de grande número de unidades didácticas, unidades 

didácticas de curta duração, com instrução limitada, frágil progressão 

pedagógica, poucas, ou nenhumas, preocupações em se adaptar o jogo e as 

situações às capacidades e habilidades dos alunos/as (Botelho Gomes et al., 

2004). O que normalmente acontece é que as situações propostas não fazem 

senão acentuar carências, provocando frustrações e desinteresse. A 

mensagem que recebem alguns alunos ou alunas é a de não terem valor para 

 tal actividade e, com o passar do tempo, o que fica da disciplina de Educação 

Física é a convicção de que não deixam marcas educativas (Álvarez e Monge, 

1997). 

 

2.5 Estágio pedagógico 

 

Segundo o documento orientador do estágio pedagógico de 2005, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, este tem como objectivo o 

desenvolvimento de competências profissionais associadas a um ensino de 

qualidade nas várias áreas de desempenho: organização e gestão do ensino e 

da aprendizagem; participação na escola; relações com a comunidade e 
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desenvolvimento profissional. Todas estas áreas abarcam a amplitude do 

desempenho profissional e são concretizadas em tarefas particulares em cada 

área. “Cada uma das dimensões tem a ver com todas as outras e só adquire o 

seu sentido pleno no todo que as integra.” (Alarcão, 1991, p.69). 

Na área da organização e gestão do ensino e da aprendizagem, 

pretende-se que os estudantes estagiários adquiram a capacidade de projectar 

a sua actividade de ensino, no quadro de uma concepção pedagógica 

referenciada às condições gerais e locais da educação, à especificidade da 

Educação Física no currículo do aluno e às características do aluno. Fomenta-

se a capacidade de incorporar na sua planificação e realização as 

competências gerais e transversais inerentes ao ciclo de ensino em causa. 

Além da quantidade de conhecimentos, é importante a sua qualidade, 

nomeadamente a determinada pela compreensão crítica de uma relação 

adequada entre teoria e prática. Só nesta perspectiva o conhecimento se 

apresenta como uma construção pessoal baseada na conexão entre o  

conhecimento pedagógico e as compreensões e experiências do estudante 

estagiário. A condução do processo de ensino e aprendizagem exige que se 

observe, avalie e regule as aprendizagens. A concepção do processo tem 

significado, se encontra reflexos práticos, de nada adianta conceber muito bem 

se isso não tiver reflexos na sua realização. O estudante estagiário deve 

conduzir com eficácia a realização da aula, agindo no cumprimento das tarefas 

didácticas e tendo em conta as diferentes dimensões da sua intervenção. É 

importante que o estudante estagiário crie uma boa relação professor – aluno e 

proporcione tempo e oportunidade para o aluno aprender. 

 Na participação na escola e nas relações com a comunidade, os 

estudantes estagiários deverão ter um conhecimento da escola e das suas 

características, potencialidades e necessidades, que encontram expressão no 

Projecto Educativo da Escola e ainda um conhecimento acerca dos alunos, do 

contexto de escolaridade e da comunidade em que a escola se insere. Para 

além destes aspectos é fundamental que o estudante estagiário compreenda o 

papel que a escola pode desempenhar na comunidade e vice-versa. Deve 

demonstrar ainda capacidade de compreender o papel de Director de Turma 

sob o ponto de vista administrativo e de gestão das relações humanas, 

nomeadamente relação com a família e com os alunos no seu todo e 
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individualmente. A mobilização da comunidade escolar depende, em última 

instância, da pertinência das actividades propostas, da forma mais ou menos 

criativa da sua divulgação, da sua organização e das parcerias estimuladas. A 

intervenção do estudante estagiário deve ser contextualizada, cooperativa, 

responsável contribuindo para a promoção do sucesso educativo, no reforço do 

papel do professor de Educação Física na escola. 

 Por fim, na área do desenvolvimento profissional, o estudante estagiário 

deverá adequar e percepcionar as suas necessidades de formação ao seu 

próprio projecto de crescimento profissional. A construção da competência 

profissional numa perspectiva do seu desenvolvimento deve caminhar no 

reforço do sentido de pertença e identidade profissionais, da colaboração e 

abertura à inovação. O estudante estagiário deve revelar comportamentos de 

autonomização  e de auto-desenvolvimento.  

 Um aspecto importante para o desenvolvimento pessoal é a reflexão; a 

reflexão é fundamental para a criação do conhecimento estratégico construído 

com elementos que resultam do conhecimento teórico e dos conhecimentos 

que resultam da prática. “Importa valorizar paradigmas de formação que 

promovam a preparação de professores reflexivos, que assumam a 

responsabilidade do seu próprio desenvolvimento profissional e que participem 

como protagonistas na implementação das políticas educativas” (Nóvoa, 1991, 

p. 25). Em síntese, deve demonstrar capacidade de integração, ser capaz de 

perceber verdadeiramente o que se está a passar no contexto da sua 

actuação, deve então aprender a conhecer, aprender a aprender, a observar, a 

questionar, a decidir, reflectindo ao longo de todo o processo. “Toda a 

verdadeira formação tem por base uma disposição de auto-formação” (Ponte, 

1991, p. 131). 

 

2.6 O estágio pedagógico e as questões de género 

 

A tarefa da educação das novas gerações, inseridas numa sociedade 

em permanente evolução e com uma velocidade crescente de transformações 

em todas as áreas (política, económica e social), constitui um desígnio 

complexo. A formação de professores, como subsistema do sistema  educativo,  

tem um papel fundamental no processo de adaptação às exigências da 
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sociedade, deve “desempenhar um papel fulcral no processo da sua adaptação 

às mudanças, no melhoramento da qualidade de educação e do nível cultural 

das populações” (Martins, 1988, p. 101). 

Ao longo do curso na Faculdade de Desporto, os estudantes estagiários 

frequentam várias disciplinas, destacando-se desde logo, pela posição de 

relevo que tem na formação de competências pedagógicas e didáctico- 

metodológicas, a Didáctica do Desporto. Nesta disciplina, o tema de género 

não é esquecido, sobretudo na Didáctica do Desporto II, onde é enquadrado 

num grande tema denominado – Coeducação, educação física e desporto: 

implicações pedagógico - didácticas e nos subitens: “A sociedade, a mulher e o 

desporto ao longo dos tempos”; “A mulher, o Barão de Coubertin e os Jogos 

Olímpicos”; “Sexo, Género e Pessoa. Educação Física / Desporto na escola”; 

“O Currículo oculto”; “Modelos de escola”; “Educação Física na equidade e na 

diversidade"; “Consciencializar a necessidade de alteração”; “Corpo e 

coeducação” e “Linhas de orientação para uma estrutura pedagógica renovada, 

promotora da coeducação no desporto”. 

As questões de género não têm fronteiras e são evidentes na iniquidade 

dos programas de Educação Física, nas instruções educacionais e no 

ambiente escolar (Laker e al., 2003). Vários estudos indicam como principal 

preocupação dos estudantes estagiários o conhecimento da matéria de ensino 

e a gestão do processo de ensino / aprendizagem, onde se inclui o 

planeamento das lições, a disciplina e o controlo dos alunos. Para os 

estudantes estagiários, as questões de género e os seus problemas estão mais 

relacionadas com o currículo oculto do que propriamente com o seu 

desenvolvimento profissional, não significando isto que as questões de género 

não devam ser um aspecto a trabalhar, mas esta interpretação aponta para um 

processo hegemónico do currículo oculto. Este processo hegemónico permite 

iniquidades de género invisíveis nas instituições, na sociedade, na cultura, no 

poder e na autoridade sob todas as formas, preservando a ordem existente. A 

construção deste conhecimento e a sua representação indicam de forma 

subjacente valores e relações de poder. Estas mensagens de valores e 

poderes, frequentemente dissimuladas e ignoradas, são expressas através da 

linguagem e acção subconsciente ou subliminal (Laker et al., 2003).  
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Chepyator-Thompson e Ennis (1997) referem que “a reprodução da 

cultura da masculinidade e feminilidade pode revelar-se através do currículo 

adoptado e através do currículo oculto” (p. 90). De acordo com estas autoras, 

os alunos mostram-se, na maioria das vezes, conformados com a expressão 

cultural dominante da masculinidade e feminilidade na Educação Física. Os 

modelos de comportamento das raparigas são concordantes com esta visão 

ideológica de feminilidade, quer na selecção, quer na participação nas 

actividades da aula, enquanto os modelos de comportamento dos rapazes 

traduzem-se na participação em actividades reproduzindo a masculinidade 

esperada. Ainda segundo estas autoras, as actividades extracurriculares 

proporcionadas pela escola privilegiam as formas tradicionais dominantemente 

masculinas, isto é, actividades que enfatizam valores como a força, a 

competitividade e a agressividade, por parte dos rapazes, e actividades 

relacionadas com as formas tradicionais da feminilidade, onde estão presentes 

a emoção e aspectos relacionados com a aparência física. 

Em sociedades onde a dominação patriarcal é “natural”, uma situação de 

ambivalência sobre as questões de género seria imprevista e inadmissível. 

Talvez promovendo a compreensão e consciencialização destas questões, 

pudesse ajudar e facilitar o desenvolvimento de práticas reflectidas e 

possibilitar um incremento pessoal e profissional dos estudantes estagiários e 

dos seus futuros alunos. 

Os estudantes estagiários deveriam estar mais conscientes da influência 

das questões de género, uma vez que deverão estar preparados para contribuir 

para uma abordagem e um trabalho livre de zonas de exclusões na sua 

carreira como professores. Num artigo publicado por Erden (2008), cujo 

objectivo era determinar se um curso de seis meses, sobre equidade de género 

em educação, teve impacto nas atitudes nos estudantes estagiários, os 

resultados foram esclarecedores. Duma amostra de 133 estudantes 

estagiários, 33 frequentaram o curso e 100 não o fizeram. Os resultados 

revelaram que o curso teve um substancial impacto nas atitudes dos 

estudantes estagiários, referindo que aqueles que o frequentaram alteraram 

consideravelmente, no final do semestre, o desenvolvimento de atitudes mais 

favoráveis às questões de género. Mais uma vez, foi referido que as 

oportunidades de prática na aprendizagem beneficiam mais os rapazes do que 
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as raparigas, que os professores interagem mais frequentemente e com 

estímulos diferentes com os rapazes do que com as raparigas. Outro aspecto 

referido foi que as instruções e decisões determinadas pelos professores estão 

directamente relacionadas com as suas crenças. Homens e mulheres são 

socializados de forma diferente; as crianças começam desde tenra idade a ser 

ensinadas e a ter comportamentos de acordo com o seu sexo, através de 

actividades, encorajamentos, reprovações e sugestões. As crianças aprendem 

o que raparigas e rapazes devem ser (traços de género) e o que devem fazer 

(papéis de género), como resultado de estereótipos de género que a sociedade 

espera. Os pais são os primeiros e os mais importantes agentes de 

socialização. Contudo, mal as crianças começam o seu percurso escolar, o 

professor torna-se um dos adultos com mais significado nas suas vidas. Cada 

professor, tal como os pais, transmitirá expectativas de género às crianças, 

reforçando comportamentos tidos como apropriados e punindo os 

inadequados. Como podemos ver, os professores não só educam, mas 

também transmitem valores, normas e tradições partilhadas pela sociedade. 

Ou seja, directamente influenciam  como muitos alunos/as aprendem a interagir 

com o outro e com o conjunto de pessoas que o rodeiam. Cada professor 

pensa e actua em função da sua experiência passada, dos valores que estão 

na base das suas decisões e das situações particulares e individuais em que 

interage (Orberg, 1984). O pensamento do professor não é só o resultado de 

uma história pessoal e de um estado psicológico do indivíduo, mas também de 

uma grande consistência entre crenças e conduta, sendo este um processo 

interactivo entre os indivíduos e os apoios e obstáculos organizativos 

(Tabachnick e Zeichner, 1985). “As crenças, tais como os valores, são o 

contexto pessoal, em que os professores decidem perante situações 

específicas, configurando tanto o seu pensamento como a sua acção” (Oliveira, 

2002, p. 45). 

Verifica-se assim que tanto os comportamentos dos professores como a 

conduta cognitiva são guiados por um sistema pessoal de crenças, valores e 

princípios que lhe confere determinado sentido; por outro, a experiência de 

cada um é também um factor de influência marcante na construção de atitudes, 

desempenhando estas um papel decisivo na forma como resolvemos e 

encaramos determinadas situações (Clark e Peterson, 1986). 
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Se bem que a formação dos professores se faça ao longo da sua vida 

(Balboa, 1991), Estrela (1994) refere, no entanto, que o contributo decisivo da 

formação inicial se concretiza na aquisição de competências de carácter 

didáctico e no âmbito das matérias de ensino. 

“Sendo as crenças estruturas mentais que os professores geram para 

explicar de forma pessoal a sua realidade educativa, estudos sobre as origens 

das crenças dos professores indicam que as diversas experiências pessoais 

contribuem para a formação de fortes convicções sobre o ensino e a 

aprendizagem” (Oliveira, 2002, p.37). 

Para promover um ambiente de equidade de género na escola, o foco 

deverá ser, em primeira instância, nas crenças e atitudes do professor. No 

sentido de criar um envolvimento favorável o professor deverá: (1) estar ciente 

da influência de género na sociedade; (2) estar ciente das suas próprias 

crenças e atitudes e (3)  disposto a tomar as necessárias correcções nas suas 

crenças e comportamentos (Erden, 2008). 

Segundo um estudo de Laker et al. (2003), os estudantes estagiários 

continuam com a convicção de que existem actividades apropriadas para 

raparigas e para rapazes, como por exemplo o voleibol para raparigas e o 

futebol para rapazes, ideia que trespassa a influência ao longo dos seu curso, 

ou talvez se possa considerar que a instituição admitiu que aqueles 

preconceitos seriam inalteráveis e, admitindo isto, acabou por os reforçar. Esta 

constatação pode dar origem a dúvidas acerca da capacidade da instituição em 

empregar estratégias que abrangessem a evolução da sociedade relativamente 

a práticas não discricionárias. Os estudantes estagiários tornam visíveis 

práticas e atitudes que continuam a revelar estereótipos de género, até ao 

momento em que são confrontados e colocados perante esta questão. Existe 

um fosso entre a percepção do que teoricamente a instituição advoga e a 

prática no dia a dia do estudante estagiário (Laker et al, 2003). O desafio 

consiste em alterar estas práticas inadequadas e onde estas alterações devam 

ser efectivas. A construção social de género pode ser mantida e perpetuada no 

ambiente educativo ou, por outro lado, ser alterada neste mesmo ambiente; 

cabe ao professor assumir esta alteração, promovendo situações de 

aproximação e cooperação entre rapazes e raparigas e modificando 

actividades inapropriadamente genderizadas.  
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Recentemente, aquando da realização do 3º Congresso Internacional 

Mulheres e Desporto (2008), numa comunicação subordinada ao tema 

“Desporto e Género na formação inicial para a docência na Educação Física”, 

as autoras (Queirós, Botelho Gomes, Silva,  2008)  referiram que os estudantes 

demonstram opiniões que se baseiam em crenças sobre género e desporto 

vigentes na sociedade em geral; por outro lado, é igualmente referido que se 

encontraram indícios de homofobia sobre os praticantes de actividades 

associadas ao feminino e ainda um sentido de perda de masculinidade quando 

rapazes praticam actividades associadas ao feminino. “As crenças dos/as 

docentes influenciam as suas expectativas, as quais por sua vez afectam as 

interacções enquanto docente. As iniquidades de género serão perpetuadas e 

legitimadas a não ser que os/as educadores/as se comprometam numa 

mudança no que concerne à forma como se desenvolvem e estruturam as 

relações de género (Silva, 2005). Daí ser importante abordar e desmontar 

crenças desta natureza na formação inicial de professores de educação Física 

e Desporto” (Queirós, Botelho Gomes, Silva,  2008). 

É urgente que as práticas de professores e estudantes estagiários se 

direccionem para um envolvimento de igualdade de oportunidades, se 

queremos que o objectivo a alcançar seja a evolução e o progresso da 

Educação Física e da sociedade em geral. 

   “O grande sentido que a formação de professores  deve  desenvolver é  

o da sensibilidade, da disponibilidade e da abertura à mudança, à inovação, à 

correcção, seja ao nível dos conhecimentos e reflexões, seja ao nível dos 

comportamentos e acções. Para tanto, requer-se solidez discursiva e 

argumentativa e requer-se também a aprendizagem da falibilidade e fragilidade 

das teorias, a aprendizagem a partir dos próprios erros, desconhecimentos, 

preconceitos e inseguranças” (Bento, 1995, p.74).  

 
 

2.7 Avaliação 
 

Avaliar é, segundo o dicionário de Língua Portuguesa, validado pela 

Sociedade de Língua Portuguesa, o acto de determinar a valia, apreciar o 

merecimento, compreender, apreciar bem, estimar, supor, calcular, julgar, … 

Na realidade não faltam adjectivos para o acto de avaliar. Mas será que avaliar 
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é uma tarefa simples, em que é tomada uma decisão, em várias áreas, com 

enormes repercussões futuras num desenrolar de um qualquer processo? Na 

verdade, todos os dias, o mais comum dos seres vivos faz avaliações, toma 

decisões, seja o animal no momento da sua caçada, seja o homem ou a mulher 

na compra de um qualquer utensílio. Avaliar é, portanto, um acto presente no 

nosso quotidiano, nas mais variadas situações. Contudo, o grau de dificuldade 

eleva-se e torna-se mais difícil e complexo, se em causa estiverem pessoas e, 

ainda mais difícil, se se tratar de crianças e jovens. A avaliação em contexto 

pedagógico assume uma importância vital, dado estarmos na presença de 

seres em formação e em constante transformação (somática, biológica, 

cognitiva e emocional), surgindo naturalmente três questões fundamentais: 

 

 Avaliar o quê? Porquê? 

 Com que critérios? 

 Como?  

 

Mas para responder a estas questões, não nos podemos esquecer que o 

ensino e a aprendizagem estão íntima e reciprocamente ligados e dependem 

um do outro (Bento, 1987), isto é, o sucesso do ensino depende tanto da 

actividade do professor como das actividades de aprendizagem dos alunos. É 

precisamente nesta inter-relação entre o “ser/estar” do professor e as 

propostas de situações de aprendizagem que são colocadas aos alunos que 

poderão constituir-se, por vezes de forma inconsciente, propiciadoras de 

desigualdades com inevitáveis repercussões na avaliação. 

Vários estudos (VertinsK, 1992; Derry, 1999; Laker et al, 2003; Baudino, 

2007; Verscheure, 2007) referem que os professores tratam de modo 

diferenciado as alunas e os alunos, as oportunidades de aprendizagem não 

são iguais, os “feedbacks” pedagógicos não são idênticos, verificando-se 

mesmo uma certa condescendência para admitir uma menor qualidade na 

prestação feminina do que na masculina, sendo que o que é valorizado no 

feminino associa-se mais a qualidades volitivas do que a desempenhos 

motores. Naturalmente tudo isto tem implicações ao nível da avaliação, 
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constatando-se que nas avaliações finais, regra geral, os alunos obtêm 

melhores resultados (níveis) do que as alunas. 

É sobre esta questão da relação entre “o que é ensinado e como” e “o 

que é avaliado e com que critérios” que reside uma desigualdade de género 

quanto à avaliação em Educação Física. Avaliar a percepção que estudantes 

estagiários têm relativamente àquela questão constitui o propósito deste 

estudo, bem como prestar informação que possa ser relevante para a 

consciencialização da igualdade de oportunidades em Educação Física, 

relevante para a formação de professores de Educação Física.  

 

 

2.7.1  Legislação 

 

A  Educação  Física  é   das  poucas  disciplinas  que  está  presente  no 

Currículo desde o primeiro ano de escolaridade (1º Ciclo) até ao décimo 

segundo ano do Ensino Secundário, somente a Língua Portuguesa tem igual 

trajecto. Esta presença da disciplina durante os doze anos reflecte a sua 

importância; e se noutros tempos suscitava alguma controvérsia, hoje em dia, a 

disciplina já é vista com outros olhos e sobretudo é-lhe reconhecido que, para 

além de ser única com preocupações corporais, também se afirma com um 

grande contributo na formação integral dos jovens. À disciplina de Educação 

Física está incumbida a formação de jovens nos domínios das habilidades 

motoras, da aptidão física, da cultura desportiva e ainda dos conceitos 

psicossociais. É vasto e variado o seu campo de acção, mas foi através desta 

abrangência que a disciplina se impôs. A Educação Física não é mais aquela 

disciplina que ensina os jovens a fazer umas habilidades; para além de outros 

domínios, destaca-se a capacidade volitiva, na Educação Física também se 

educa a vontade, a persistência, a capacidade de sofrimento, a cooperação, a 

solidariedade, a autonomia, a responsabilidade, … valores e atitudes tão 

necessários para os dias de hoje, mas muitas vezes descurados, carregados 

de muitas incertezas. 

 Vejamos então quais são as linhas mestras do  Governo para a 

Educação. Segundo o Decreto-Lei nº 6/2001 de 18 de Janeiro “O Programa do 

Governo assume como objectivo estratégico a  garantia de uma  educação   de  
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base para todos, entendendo-a como início de um processo de educação e 

formação ao longo da vida, objectivo que implica conceder uma particular 

atenção às situações de exclusão e desenvolver um trabalho de clarificação de 

exigências quanto às aprendizagens cruciais e aos modos como as mesmas se 

processam”. Destacamos dois aspectos essenciais, “uma educação de base 

para todos” e “uma particular atenção às situações de exclusão”. Estas duas 

intenções têm vindo a ser preocupação dos recentes governos através de um 

prolongamento do ensino obrigatório até ao nono ano de escolaridade e já se 

prevê em o prolongar até ao décimo segundo ano, bem como a tentativa da 

redução do abandono escolar. Por outro lado, a escola pública tem assistido a 

um aumento sistemático de alunos com necessidades educativas especiais, 

bem como o acolhimento de alunos de raças, etnias, religiões e origens 

diversas. Nunca será de mais relembrar aqui algumas das competências gerais 

que correspondem a um perfil no término do ensino básico (9º Ano), nas quais 

a Educação Física é solicitada a intervir de forma evidente como sejam: 

“Realizar actividades de forma autónoma, responsável e criativa”; “Cooperar 

com outros em tarefas e projectos comuns” e “Relacionar harmoniosamente o 

corpo com o espaço, numa perspectiva pessoal e interpessoal promotora da 

saúde e da qualidade de vida”. Nestas competências de carácter geral, 

sobressaem desde logo aspectos relacionais com os outros, consigo próprio e 

com o meio envolvente, “é destas relações e do seu valor pedagógico que 

residem os aspectos particulares da Educação Física, materializado no 

conjunto de contributos e de riquezas patrimoniais específicas, que não podem 

ser promovidas por qualquer outra área ou disciplina do currículo escolar” 

(Decreto-Lei 6/2001).  

 Relativamente às competências específicas, de acordo com os 

Programas Nacionais de Educação Física e numa perspectiva da melhoria da 

qualidade de vida, da saúde e do bem-estar, são apontadas as seguintes: 

melhorar a aptidão física elevando as capacidades físicas de modo harmonioso 

e adequado às necessidades de desenvolvimento do aluno; promover a 

aprendizagem dos conhecimentos relativos aos processos de elevação e 

manutenção das capacidades físicas; assegurar a aprendizagem de um 

conjunto de matérias representativas das diferentes actividades físicas, 

promovendo o desenvolvimento multilateral e harmonioso do aluno; promover o 
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gosto pela prática regular das actividades físicas e aprofundar a compreensão 

da sua importância como factor de saúde e componente da cultura, na 

dimensão individual e social e, finalmente, promover a formação de hábitos, 

atitudes e conhecimentos relativos à interpretação e participação nas estruturas 

sociais, no seio das quais se desenvolvem as actividades físicas. São estas as 

linhas orientadoras das competências específicas, no entanto, mais à frente, no 

mesmo documento, são aclaradas algumas questões, das quais se destaca, 

pela sua pertinência para este trabalho as seguintes: “cooperar com os outros 

em tarefas e projectos comuns é uma competência intrínseca desta área 

disciplinar”; “o relacionamento interpessoal e de grupo assume importância vital 

nesta área, em que grande parte das realizações dos alunos são colectivas”. 

Num parágrafo denominado por “Experiências de aprendizagem”, é referido 

que as situações de aprendizagem e de treino devem “ser inclusivas, pois 

nenhum aluno pode ser excluído por dificuldades ou aptidão insuficiente, nem 

por exigências gerais que deixem de considerar as suas possibilidades”, “ser 

realizadas num ambiente pedagógico que promova a cooperação e entreajuda, 

o respeito pelos outros, o sentido de responsabilidade, …”. Ainda relativamente 

à elaboração e selecção das situações de aprendizagem, é dada relevância à 

constituição dos grupos, “Assim, os diferentes modos de agrupamento (grupos 

heterogéneos e homogéneos) devem ser considerados processos 

convenientes em períodos limitados do plano de turma, adequados, portanto, 

às etapas de aprendizagem e aos propósitos pedagógicos do professor”.  

 Chegamos a um outro ponto importante nos Programas de Educação 

Física, que não pode estar dissociado do processo ensino/aprendizagem, a 

avaliação dos alunos/as, motivo de análise e reflexão deste trabalho. “Os 

objectivos de ciclo constituem as principais referências no processo de 

avaliação dos alunos, incluindo o tipo de actividade em que devem ser 

desenvolvidas e demonstradas atitudes, conhecimentos e capacidades” 

(Programas de Educação Física, 2001). Os processos e os resultados da 

avaliação devem contribuir para o aperfeiçoamento do processo de 

ensino/aprendizagem e também para apoiar o aluno/a na procura e alcance do 

sucesso em Educação Física. 
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2.7.2 Avaliação em Educação Física 

 
No entender de Rink  (1993), o principal  contributo da  Educação  Física 

é o desenvolvimento de capacidades e habilidades motoras; contudo, enquanto 

programa educativo, a responsabilidade da Educação Física radica também no 

desenvolvimento cognitivo e afectivo. Mas deve fomentar este desenvolvimento 

de forma intencional, ao invés de assumir que os aspectos cognitivos e 

afectivos serão adquiridos pelos/as alunos/as de forma automática, apenas 

pela sua participação nos programas de Educação Física. Considera que, tal 

como no domínio motor, os resultados da aprendizagem nos domínios 

cognitivo e afectivo podem e devem ser especificados. 

O processo de ensino  e aprendizagem,  como  uma  interacção  entre  o 

professor, o aluno e os conteúdos (matéria de ensino), reclama todo um 

conjunto de procedimentos que necessitam ser planeados, isto é, todas as 

intenções e acções que o professor irá desenvolver para alcançar todo o 

desígnio duma sociedade. A educação dos seus jovens, que tem como 

objectivo torná-los pessoas conscientes, activos e interventivos numa 

sociedade cada vez mais exigente e sedenta de inovação, não pode surgir sem 

uma base de sustentação, uma reflexão, uma análise e objectivos definidos. 

Contudo, há um procedimento que não pode deixar de ser contemplado, sem o 

qual não se conhece a direcção que o processo ensino / aprendizagem está a 

tomar, sem o qual se desconhece o momento de intervenção para correcção 

de desvios, sem o qual a regulação do processo fica comprometida, sem o qual 

não sabemos se os objectivos traçados foram alcançados, se o foram 

parcialmente ou na sua totalidade. Fala-se, como é evidente, de AVALIAÇÃO. 

“Conjuntamente com a planificação e realização de ensino, a análise e 

avaliação são apresentadas como tarefas centrais de cada professor” (Bento, 

1987, p. 149). Ainda hoje existem resquícios de práticas de avaliação 

direccionadas exclusivamente para a classificação, para a catalogação e 

selecção de alunos, práticas que não acompanharam a evolução do sistema no 

qual se encontram inseridos. O próprio conceito de avaliação evoluiu, está 

presente em tudo que diz respeito à educação, ou seja, estendeu-se a todos os 

níveis de realização dessa avaliação. “A avaliação deixou de estar centrada 

nas únicas preocupações de medir, constatar e sancionar o aluno, tornando-se 
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naquilo que poderemos considerar a «consciência» do próprio Sistema 

Educativo. A avaliação firmou-se assim como regulador por excelência de todo 

o sistema do qual importa verificar e fomentar a eficácia face aos novos 

desafios da Educação” (Matos e Braga, 1988, p. 136). 

 No processo educativo, a avaliação desempenha um papel fulcral e 

repercute-se essencialmente a quatro dimensões que, como não poderia deixar 

de ser, estão intimamente interligados, a saber: o Sistema Educativo; o 

currículo; o professor e o ensino; o aluno e a aprendizagem. Contudo, neste 

caso concreto, teremos como preocupação a avaliação nos níveis em que o 

professor está directamente implicado, como sejam o professor e o ensino e o 

aluno e a aprendizagem. Não nos podemos ainda esquecer que a tarefa 

avaliativa do professor é um processo que solicita um conjunto de informações 

para a sua efectivação e que se prendem com a avaliação do contexto na qual 

se vai desenrolar, requisitos relacionados com o projecto educativo, avaliação 

do processo e por fim a avaliação do produto. Todo este processo de avaliação 

tem um carácter unitário, desenvolvendo-se de forma progressiva mas inter-

relacionada com a planificação e com a realização do ensino. Exige-se uma 

coerência entre todos os aspectos e domínios do processo ensino e 

aprendizagem, a avaliação deve ser parte integrante do planeamento e do 

ensino e existir uma conexão acentuada entre as várias funções da avaliação e 

os objectivos a alcançar. Outras questões se levantarão, no entanto, o juízo de 

valor poderá ter repercussões marcantes no nível do aluno/a; a adopção de 

uma avaliação normativa ou criteriosa ou ainda que juízo de valor se vai emitir 

a partir dos dados recolhidos são preocupações de qualquer professor, que 

deverá definir com exactidão o que é importante, ou seja, concentrar-se no 

essencial e ter plena consciência de que está apenas perante um dado de uma 

realidade mais complexa – o/a aluno/a. Numa avaliação normativa, o critério 

aparece do exterior relativamente à avaliação onde se desenrola, utiliza uma 

tabela de performances mais ou menos estranhas ao aluno. Por outro lado, não 

tem em conta as condições de aprendizagem nem as condições da prática da 

actividade. Os professores não se podem esquecer que uma avaliação de tipo 

normativa tem como principais objectivos a atribuição dum lugar num grupo, 

certificar a obtenção dum nível por comparação a uma população de referência 

e predizer resultados futuros. “Para estabelecer uma norma mais próxima dos 
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alunos, é necessário, no mínimo, analisar a evolução dos níveis de jogo no 

contexto escolar (número de alunos por turma, motivações, heterogeneidade, 

condições materiais, horários, envolvimento sócio-cultural…)” [Maccario, 1982, 

p. 44]. Na avaliação criterial, a performance é avaliada em relação a um 

objectivo fixado, mais precisamente em relação aos critérios determinados e 

anunciados no início da unidade didáctica. Ou seja, a determinação dos 

critérios está directamente ligada aos objectivos anunciados, pondo em 

evidência uma pedagogia por objectivos. Para a sua concretização, é 

necessário formular os objectivos em termos operacionais (ser capaz de …), 

depois de se efectuar uma análise das dificuldades e possibilidades da 

população em questão. Neste tipo de avaliação, os objectivos são o 

estabelecimento de uma marca em relação ao objectivo fixado, diagnosticar 

dificuldades e determinar se a estratégia de ensino é adequada. “Para ajudar 

um aluno, é muito menos importante indicar-lhe qual o lugar que ocupa, em 

relação aos outros, num processo de ensino / aprendizagem, que ele aprender, 

com o seu esforço, o caminho que o conduz ao êxito desejado numa 

aprendizagem” (Maccario, 1982, p. 45).   ”Deixar o juízo de valor ao livre 

arbítrio de uma subjectividade intuitiva, ao «feeling», será uma forma de 

proceder insegura, infundamentada e potencial geradora de situações de 

injustiça; será uma forma de proceder que contraria os princípios duma prática 

correcta de ensino.” (Matos; Braga; 1988, p. 140)  

                                                                                                    

        

2.7.3  Funções da avaliação, planificação e ponderação dos domínios na 

          avaliação.  

            

Após alguns anos de resistência ao  conceito  (modelo)  e  concretização 

da avaliação contínua, hoje é prática comum a sua aplicação. Contudo, nem 

sempre correctamente apropriado e melhor executado. Para que tal se 

verifique, é importante que se atente a que “o processo educativo exige que 

tanto o professor como o/a aluno/a estejam conscientes dos progressos que se 

vão realizando, de tal sorte que, tendo alcançado um conhecimento ou um 

hábito cultural, possa apoiar-se nele para continuar a progredir no campo do 

saber” (Carrasco, 1985, p.32). Nesta perspectiva, a importância do valor da 
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avaliação é precisamente permitir pôr em destaque uma lacuna no momento da 

sua ocorrência e desde logo poder actuar sobre ela. Detectar quando um aluno 

apresenta deficiências ou atrasos, relativamente a um objectivo delineado, e 

identificar e concretizar medidas de recuperação constitui uma estratégia a 

efectivar ao longo do processo educativo. Deste modo pode-se evitar que o 

aluno repita todo o ano lectivo, quando na verdade ele poderá dominar grande 

parte dos conteúdos do mesmo. 

 Apesar da avaliação em causa ter um carácter contínuo, existem no 

entanto momentos que constituem um marco no processo educativo. Assim, 

numa primeira etapa, destaca-se a avaliação inicial, avaliação de extrema 

importância, pois é a partir da recolha destes dados que adequadamente se 

tomam decisões e se planifica a acção educativa da turma em geral e do/a 

aluno/a em concreto. Determinar, então, o ponto de partida em que os alunos 

se encontram e a partir desse quadro traçar um plano ajustado àquela situação 

concreta é fundamental, evitando-se que, por mais bonito e encadernado que 

um planeamento esteja, possa estar totalmente desfasado da realidade. A 

partir deste momento, o aluno, a turma estão então submetidos a uma 

avaliação contínua, formativa e sumativa levada a efeito pelo professor, tendo 

como premissa um conjunto de objectivos a alcançar e nos feed-backs 

estabelecidos uma linha orientadora para o aluno, quer na motivação, quer na 

possível recuperação. Por fim, a avaliação final como o produto de todas as 

avaliações verificadas ao longo do ano constitui uma avaliação de 

possibilidades futuras e, nesse sentido, ponto de partida para processos 

ulteriores. 

 Chega o momento de questionarmos: mas avaliar o quê? É de consenso 

geral, e igualmente da literatura e trabalhos científicos produzidos, que a 

avaliação do aluno/a em Educação Física se deve focalizar num primeiro plano 

no domínio do “saber fazer”, no qual se destacam as capacidades motoras e as 

habilidades desportivo-motoras e, em segundo plano, os domínios do “saber 

estar” e dos “saberes”. Relativamente ao primeiro domínio, o professor deverá 

centrar-se nos aspectos relacionados com as capacidades condicionais que no 

fundo expressam a aptidão física dum aluno num dado momento, com as 

capacidades coordenativas, fundamentar os processos de aprendizagem de 
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novas habilidades e com as perfomances desportivo-motoras que se 

constituem como o cerne da matéria de ensino em Educação Física. 

 Ainda sobre esta questão da avaliação na Educação em geral e na 

Educação Física em particular, é a responsabilidade que o professor tem na 

classificação; o professor deve ter plena consciência de como classifica e com 

que critérios e tem a obrigação de os tornar claros para os alunos e 

encarregados de educação. Um problema antigo, mas ainda actual e com 

tendência a agravar-se, relaciona-se com a inaptidão acentuada com que os 

alunos se apresentam na Educação Física. Este problema poderá ser 

ultrapassado, se o professor tiver em linha de conta o ponto de partida do 

aluno, bem como  o seu percurso no processo de ensino e de aprendizagem. 

Não procedendo deste modo, estará a valorizar apenas aptidões 

geneticamente determinadas, ou capacidades para as quais a escola nada 

contribuiu. “Só é lícito exigir, para classificação dos alunos, respostas que o 

processo pedagógico tenham poder de induzir; só capacidades, habilidades e 

operações possíveis de serem formadas e desenvolvidas na escola e 

efectivamente contempladas num processo integral de transmissão / 

apropriação” (Matos, Braga, 1989, p. 169). 

 “A avaliação é, assim, o processo de determinação da extensão com 

que os objectivos educacionais se realizam” (Rosado e Silva, 2009). A 

avaliação constitui um procedimento essencial no processo de ensino e 

aprendizagem que, segundo Pacheco (1994), tem como principal objectivo a 

função pedagógica, na qual se cruzam quatro dimensões, uma dimensão 

pessoal, visando a estimulação do sucesso dos alunos, uma dimensão 

didáctica, com fases de diagnóstico, melhoramento e verificação dos resultados 

da avaliação, uma dimensão curricular, envolvendo a possibilidade de realizar 

adaptações curriculares face às necessidades dos alunos e uma dimensão 

educativa, com a avaliação da qualidade da educação. Ribeiro (1991) refere 

que a principal função da avaliação é contribuir para o sucesso do processo 

educativo e verificar em que medida é que isso foi conseguido, com o grande 

objectivo de aperfeiçoar a actividade educativa, regulando e orientando o 

processo de ensino / aprendizagem. 

 A concretização das funções enunciadas pelos autores acima referidos 

implica a adopção de modalidades de avaliação, sendo as mais utilizadas a 
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avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação sumativa. A 

avaliação diagnóstica é a modalidade de avaliação que averigua se os alunos 

possuem os conhecimentos e aptidões para poderem iniciar novas 

aprendizagens. Permite identificar problemas, no início de novas 

aprendizagens, servindo de base para decisões posteriores, através de uma 

adequação do ensino às características dos alunos. Verifica se o aluno possui 

as aprendizagens anteriores necessárias para que novas aprendizagens 

tenham lugar e também se os alunos já têm conhecimentos da matéria que o 

professor vai ensinar, isto é, que aprendizagens das que se pretendem iniciar 

são já dominadas pelos alunos (Rosado e Silva, 2009). A avaliação diagnóstica 

é aplicada no início de um ano lectivo ou de uma unidade didáctica, visa 

conhecer as capacidades dos/as alunos/as para que se elaborem planos de 

ensino e aprendizagem adequados, o mais possível, a cada estado dos pré-

requisitos diagnosticados (Bloom e Hastings, 1971; Duarte, 1994). A avaliação 

formativa tem como objectivo apreciar o modo como decorre o processo de 

ensino / aprendizagem e permite ainda, que o professor adapte as suas tarefas 

de aprendizagem, introduzindo alterações que possibilitem uma maior 

adequação das mesmas (Rosado e Silva, 2009). Esta modalidade de avaliação 

é utilizada no decorrer do processo de ensino e aprendizagem com o intuito de 

servir como guia da aprendizagem, dando a conhecer a alunos/as como 

decorrem as suas aprendizagens e permitindo aos docentes aferirem o 

processo de ensino / aprendizagem, caso se deparem com indicadores que se 

constituam como obstáculo do plano pedagógico (Aranha, 1993; Bloom e 

Hastings, 1971; Duarte, 1994). A avaliação sumativa permite avaliar a retenção 

dos objectivos mais importantes e verificar a capacidade de transferência de 

conhecimentos para situações novas (Ribeiro, 1989). A avaliação sumativa é 

efectuada usualmente no final de uma unidade didáctica com a pretensão de 

ajuizar o resultado final da aprendizagem, o progresso do/a aluno/a uma vez 

finda a unidade, e os propósitos tendem a ser de comparação ou de graduação 

(Aranha, 1993; Siedentop e Tannehill, 1991). 

 É fulcral  os professores conhecerem as características da avaliação que 

efectivamente concretizam no seu dia-a-dia e desenvolverem compromissos 

que se orientem para novas práticas avaliativas. Essa consciencialização e 

esse compromisso implicam a reflexão baseada na prática, de tal modo que 
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possa valorizar diferentes modalidades de avaliação pela experiência da 

utilidade das mesmas. Esta componente de reflexão a partir de situações reais 

de avaliação, de integração entre teoria e prática, parece-nos fundamental para 

garantir práticas profissionais de avaliação de qualidade. 

 

2.7.4  Avaliação e dimensão de género   

 

Segundo o relatório final de actividades do  Grupo de  Especialistas para   

uma Abordagem Integrada da Igualdade, género é definido como “(…) uma 

construção social do masculino e do feminino; trata-se da representação social 

do sexo biológico, determinado pela ideia das tarefas, funções e papéis 

atribuídas às mulheres e aos homens na sociedade e na vida pública e privada. 

É uma definição de feminilidade e de masculinidade que é específica de uma 

dada cultura e que por isso varia no tempo e no espaço.” (1999, p. 14). 

 Não nos podemos esquecer que durante vários anos a escola foi um 

meio utilizado para acentuar a discriminação sexual. A mulher tinha uma 

posição subalterna e imensos obstáculos eram criados para o acesso a 

determinados lugares. Luiza Cortesão, no seu livro “Escola, Sociedade que 

relação?” (1982, p.161) refere: “… em 1956 foi estabelecido que a escolaridade 

mínima obrigatória era diferente para rapazes e raparigas (três anos para 

raparigas e quatro para os rapazes), em 1957 foi estabelecido a desigualdade 

de condições de acesso ao estágio pedagógico (Ensino Primário) a homens e 

mulheres, os homens podiam ser dispensados do exame de admissão. Isto é 

bem elucidativo das diferenças de oportunidades de homens e mulheres,  que 

hoje a outros níveis ainda persistem, muitas vezes de forma quer directa, quer 

indirecta. A Educação Física, desde a sua entrada no currículo até aos nossos 

dias, foi sempre genderizada. As actividades desportivas enfatizaram a 

feminilidade das raparigas e destacavam a masculinidade dos rapazes, o que 

originou um conjunto de crenças e restrições às práticas físicas e desportivas 

de raparigas e rapazes. “A educação da mulher não é encarada como um 

direito natural da pessoa, mas como uma necessidade social, ou seja, como 

um instrumento de modelação de cada indivíduo ao seu lugar e respectivos 

papéis numa hierarquia definida pela classe social e pelo sexo” (Pinto e 

Henriques, 1999, p 267). 
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As questões da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres  

devem constituir uma preocupação no sistema de formação e educação. Sendo 

a escola o local privilegiado para a aquisição de conhecimentos, também o 

será para a formação social, pois deve permitir operacionalizar na sua dinâmica 

de funcionamento estratégias que promovam uma  igualdade de oportunidades 

entre alunos/as. Antes do delineamento do processo de instrução, qualquer 

que seja o contexto de prática, nomeadamente dos modelos e metodologias de 

abordagem dos diferentes conteúdos, o praticante deve ser considerado 

enquanto sujeito individual, com experiências singulares, com motivações 

específicas, e mesmo com dificuldades particulares (Rink, 2001). 

Se analisarmos o Decreto-Lei 74/04, onde constam os princípios 

orientadores da organização e da gestão curricular, bem como da avaliação 

das aprendizagens, não se verifica nenhuma referência às questões de género 

na avaliação, embora seja apontado que na avaliação formativa devam ser 

estabelecidas medidas de diferenciação pedagógica mediante as 

características dos rapazes e raparigas, sem contudo evidenciar quais são as 

medidas de diferenciação pedagógica e até onde vai essa diferenciação. 

Também no Programa de Educação Física do 10º, 11º e 12º anos, a referência 

a questões de avaliação e género ficam-se pelos seguintes apontamentos: “a 

prática de actividades de preferência, de maior / menor aptidão de certos 

alunos, ou divisão por sexo ou por grupos de nível, justifica-se pela oferta de 

actividade adequada a cada aluno/a por referência aos objectivos gerais de 

ciclo”; “a fixação dos grupos durante períodos de tempo muito alargados não é 

aconselhável, até pela importância que a variedade de interacções assume no 

desenvolvimento social dos jovens. Poder-se-á eventualmente aproveitar o 

apoio dos alunos mais aptos aos seus companheiros; contudo, deve-se evitar 

os estereótipos dos “mais fracos” e “mais fortes”, contrariando-se também a 

estereotipia dos papéis masculino e feminino” (Programa de Educação Física, 

2001, p. 29). “De facto, a única forma de atender verdadeiramente à igualdade 

de oportunidades entre indivíduos é equacionar as diferenças de cada um” 

(Mesquita, 2004, p. 8).  

A Escola, apesar do dever da promoção da igualdade de género, 

contribui na construção das suas diferenças. As atitudes, bem como as práticas 

pedagógicas são marcadas por um sexismo implícito (Lentillon e Cogérino, 
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2005). Vigneron (2005) verificou que os/as professores/as tratam de modo 

diferenciado as alunas e os alunos, nomeadamente no ensino das 

determinantes técnicas das modalidades desportivas colectivas, na 

oportunidade de prática e nas atitudes de encorajamento. A avaliação não foge 

à regra, sendo distintas as expectativas ao avaliar o domínio motor de alunos 

ou alunas (Vertinsk, 1992). 

O  género  condiciona   a  forma  como  os  professores  avaliam,  isto  é, 

consciente ou inconscientemente e conforme a modalidade , o professor avalia 

de forma diferente um mesmo nível para rapazes e para raparigas. “Face a um 

mesmo tipo de intervenção na aula, os professores consideram-no de maneira 

diferente consoante se trate de um rapaz ou de uma rapariga. As raparigas são 

tratadas como rapazes de segunda, como se fossem um rapaz desajeitado do 

qual se espera pouco rendimento” (Trigueiros et al, 1999, p 27). 

 A forma como os/as alunos/as são avaliados é, de certo modo, 

condicionada pelo seu sexo/género. Ou seja, um dos factores que condiciona 

as expectativas dos/as docentes sobre o desempenho de discentes é o género 

do/a aluno/a (Pimentel, 1989). 

 A relação das expectativas dos/as docentes com as atitudes no 

processo de avaliação é demonstrada por Vigneron (2005): para os/as 

docentes, é apenas nas actividades que não requerem recursos físicos e/ou 

motores que as raparigas podem ter a pretensão de rivalizar com os rapazes, e 

se, por algum motivo, elas obtêm notas iguais às deles, tal é imputável aos 

critérios e/ou tabelas de avaliação adoptadas; dificilmente as alunas obtêm 

classificações tão elevadas como os alunos e as médias das classificações das 

alunas são sempre inferiores às dos alunos. 

 Num estudo realizado por Bergé (2000), sobre desvios de classificações 

entre rapazes e raparigas, o autor refere algumas questões organizacionais 

que podem interferir com as classificações, nomeadamente: os referenciais 

estabelecidos para as actividades desportivas não cronometradas e não 

mensuráveis têm em conta as diferenças biológicas entre as alunas e os 

alunos?; apesar de estas diferenças serem tidas em consideração em 

actividades cronometradas e medíveis, existe algum referencial que tenha em 

conta a potência, a força, a velocidade, etc, por norma inferior nas alunas?; 
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os/as professores/as possuem as mesmas ambições relativamente ao 

desenvolvimento motor dos alunos e das alunas? 

 A acentuar esta constatação surge, não em menor grau, tudo o que uma 

sociedade valoriza, aceita sem reservas, preconiza como normal, a 

perpetuação do domínio masculino em praticamente todas as áreas 

relacionadas com o desporto e com cariz mais evidente nos jogos desportivos 

colectivos. Deste modo, “género é um problema nas turmas de educação física 

devido às suposições que a sociedade faz acerca da participação nas 

actividades desportivas” (Rink,  1992, p. 241). 

 “A Educação Física deve apresentar um currículo e práticas 

pedagógicas que se dirijam para o desenvolvimento de cidadãos/ãs críticos/as 

e informados/as, empenhados/as e cúmplices no alcance de uma sociedade 

mais equitativa, na qual cada indivíduo tem valor, na qual as diferenças são 

referenciadas como riquezas da sociedade, e na qual o conhecimento 

conquista-se criativamente, num processo colectivo e colaborante, e não 

formatado previamente, pronto a ´descarregar´” (Silva, 2005, p.103). 

 

 

2.7.5 Avaliação e modalidade desportiva 

 

O desporto, desde os seus primórdios,  por razões culturais,  históricas e 

políticas, foi e ainda é dominado por uma raiz masculina, neste conceito de 

desporto está englobado a prática propriamente dita, os materiais, as 

instalações desportivas, a cobertura dos meios de comunicação, a publicidade, 

a literatura, o número de competições, os patrocínios”, os prémios, … e 

fundamentalmente o valor que a sociedade lhe transmite. “O desporto 

desempenha um poderoso papel na reprodução da hegemonia masculina dado 

constituir um lugar privilegiado da construção social da masculinidade” 

(Whitson, 1990, p.20). 

 A variável de sexo, em interacção com outros factores, tem actuado 

poderosamente no momento de definir o que é possível e o que não é possível 

para cada um deles. A construção de género em torno da diferenciação e da 

hierarquização dos sexos abarca aspectos tais como a morfologia permitida, a 

expressividade ou a realização de actividades físicas (Álvarez e Monge, 1997).  
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A Educação Física, entendida em sentido mais amplo e não somente 

circunscrita ao meio escolar, responde à ideia dominante de masculinidade e 

feminilidade, onde está bem claro o reportório motriz masculino e feminino. No 

primeiro predomina a força, o contacto corporal, as deslocações e a equipa; 

nas actividades consideradas femininas predomina a flexibilidade, a utilização 

de instrumentos que mediatizam os contactos, o estático ou deslocações pouco 

bruscas e actividades individuais ou a pares. Quando se realizam actividades 

“próprias do outro sexo”, há uma reacção dos companheiros, adultos, pais que 

sancionam a transgressão, estando entre as mais utilizadas a alusão à 

identidade sexual do transgressor. “Contidos nas suas expressões, subjugados 

nas formas que podem apresentar e censurados nos movimentos que 

produzem.” (Silva, 2005, p. 71). Esta atribuição de género a diferentes 

características da motricidade ou a forma como ela se pratica conduz  às ideias 

predominantes de homem e mulher: o homem como um ser activo, rude, que 

actua em espaços públicos, que interage e luta com outros companheiros; a 

mulher com actividades de menor descontrole corporal, mantendo sempre uma 

certa estética de ordem e posturas, movimentos suaves, controlando a sua 

imagem externa, em espaços privados ou reduzidos, solitárias e com poucas 

interacções com as suas companheiras. 

 Os meios de comunicação difundem práticas corporais e os actores das 

mesmas, programas desportivos, anúncios, filmes vão normalizando 

actividades em função dos sexos.  

Os recreios são um espelho disso e assim é difícil ver raparigas que 

joguem futebol ou basquetebol durante os intervalos ou como ocupação 

durante os tempos livres, tornando dessa forma difícil ver rapazes e raparigas 

partilharem actividades desportivas. 

Há actividades em que uns têm tamanha vantagem sobre os outros que 

acentuam situações de marginalização e discriminação (Silva, 2005). Um caso 

flagrante é o futebol que constitui a prática mais utilizada pelos rapazes em 

qualquer parte do mundo, de tal forma que os rapazes que não “jogam bem” 

gozam de baixa consideração junto do grupo. Quando se força a participação 

de rapazes e raparigas, no melhor dos casos os rapazes perdem interesse pelo 

jogo e no pior as raparigas são meras espectadoras que deambulam pelo 

campo. “Não é só o desnível técnico que cria distâncias, muitas raparigas 
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sentem-se incómodas numa actividade com a qual não se identificam uma vez 

que as referências sociais apontam claramente para o masculino e as 

características do jogo estão associadas à masculinidade.” (Álvarez e Monge, 

1997, p. 143). É impossível separar a actividade das suas referências sociais, 

como também é impossível que a escola se esqueça dessas práticas corporais 

tão arreigadas na nossa cultura. 

Os    conteúdos    da     Educação     Física     estão     preferencialmente  

direccionados para as modalidades desportivas, com particular destaque para 

os jogos colectivos, enquanto que jogos de cooperação e  actividades rítmicas 

estão num plano inferior. “A sobrevalorização, consciente ou inconsciente, do 

aspecto competitivo na aprendizagem dos jogos e dos desportos, onde ganhar 

é um factor decisivo, descentra o processo daquilo que se julga realmente 

importante: aquisição de conhecimentos, habilidades e hábitos que permitam 

uma actividade física saudável, autónoma, e conscientemente assumida como 

um valor, ao longo da vida” (Botelho Gomes, Silva, Queirós,  2000, p. 37).  

Nesta perspectiva, o aspecto competitivo na aprendizagem, como objectivo a 

perseguir, vai condicionar  as relações entre rapazes e raparigas, bem como 

entre rapazes com “melhor” desempenho e rapazes com mais dificuldades, ou 

seja, a competição acaba por se tornar num potencial foco de exclusão e não 

se constitui como um processo de aprendizagem.  

 Lee et al. (1999), na sua investigação, demonstraram que a participação 

masculina e a participação feminina tende a valorizar actividades 

percepcionadas como apropriadas a cada género. As autoras acrescentam que 

muitas raparigas, especialmente aquelas que adoptam percepções 

estereotipadas, não vêem qualquer valor no empenhamento e correcta 

performance nos desportos de equipa. Pelo contrário, os rapazes valorizam os 

desportos de equipa, uma vez que estes tradicionalmente são considerados 

como actividades masculinas.  

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3. Metodologia e Procedimentos 
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 3.1 Campo de estudo  
 

O desenho metodológico deste trabalho é o de estudo de caso. Miles e 

Huberman (1994, p. 5) definem o caso como “um fenómeno de qualquer 

índole que o corre num contexto limitado”. Não sendo nossa pretensão 

generalizar este caso a outros semelhantes ou formular uma teoria, é, 

assim, um estudo intrínseco (Stake, 1994).  

Tendo como objectivo deste trabalho determinar as percepções de 

estudantes estagiários relativamente à avaliação em Educação Física, 

quanto ao género e à modalidade desportiva, decidimos que a abordagem 

qualitativa de investigação é a que melhor se enquadra com a temática que 

pretendemos estudar “(…), é a única que pode tornar possível um estudo 

sério de todos os cenários da vida social, simultaneamente fluida e aberta, 

que sem purismos ideológicos nem vaidades semânticas, aborte os 

problemas que as sociedades ignoram (…) [Guedes, 2002, p. 18]. 

 Procuramos compreender melhor os significados de um acontecimento 

ou de uma conduta, captar com maior perspicácia as lógicas de 

funcionamento de uma organização, ou ainda, a compreender com mais 

nitidez como determinadas pessoas apreendem um problema e a tornar 

visíveis alguns fundamentos das suas condutas (Quivy e Campenhoudt, 

1992). 

 Traduzir num projecto de investigação o nosso foco de interesse impõe a 

identificação do método de investigação mais adequado aos nossos 

propósitos. 

 O estudo que desenvolvemos enquadra-se no domínio das ciências 

sociais, que, no entender de Santos (1996), serão sempre ciências 

subjectivas. Por outro lado, como é uma temática sobre educação e 

baseada em percepções, crenças e interpretações da realidade de difícil 

observação e medição, adoptámos uma abordagem qualitativa. Os factos 

sociais não são «coisas», mas sim interpretações criadas pelos seres 

humanos relativamente às coisas, aos outros seres humanos e às relações 

entre estes últimos (Lessard-Hébert et al, 1990).  

 A investigação qualitativa apresenta, segundo Bodgan e Biklen (1994), 

cinco características: (1) é o ambiente natural a fonte directa dos dados, 
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constituindo-se o/a investigador/a o instrumento principal; considera-se que 

o contexto influencia o comportamento humano justificando assim que o 

estudo decorra no local; (2) é descritiva, daí que não se pretenda traduzir 

em números os dados recolhidos, mas descrever em forma de narrativa a 

informação que traduz a visão que os sujeitos têm do mundo; (3) o enfoque 

é nos processos mais do que nos resultados ou produtos; (4) a análise dos 

dados tende a ser indutiva, ou seja, é à medida que se recolhem e analisam 

os dados que as conclusões se vão revelando, não se pretendendo 

confirmar ou refutar hipóteses definidas previamente ao estudo por o 

investigador reconhecer que sobre a realidade que pretende estudar não 

consegue reconhecer a priori todas as questões importantes; e (5) é no 

significado das informações recolhidas que se encontra toda a pertinência; 

a investigação qualitativa capta, o mais fiel e rigorosamente possível, o 

modo como cada indivíduo atribui sentido e interpreta os significados. 

 Tendo como base o tipo de informações que pretendemos conhecer no 

âmbito deste estudo, as entrevistas individuais afiguram-se como o método 

mais pertinente. Para além disso, e de forma a aprofundar informações 

iniciais e inclusivamente desvendar outras, realizámos uma entrevista do 

tipo “focus group”, paralelamente com a recolha de informações de 

documentação produzida pelos estudantes estagiários e de observação 

directa dos mesmos, na sua prática docente, materiais que permitiram a 

triangulação dos dados. 

 

 

 3.2 Grupo estudado 

 

 A selecção do grupo de estudo para este trabalho não teve a pretensão 

de ser representativa de alguma população ou universo. Tratou-se de uma 

selecção por conveniência que teve somente o objectivo de tornar explícitas 

as percepções e concepções de um grupo estudantes estagiários. O grupo 

era constituído por três estudantes estagiários, todos do sexo masculino, da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, sob a nossa Orientação 

Pedagógica no ano lectivo 2008/2009. 
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3.3  A entrevista 

 

Uma das técnicas de recolha de dados na investigação qualitativa é a 

entrevista, que pode ser usada isoladamente ou em conjunto com outras 

técnicas (Lessard-Hébert et al., 1994). De acordo com estes autores ela é 

mesmo necessária quando se pretende, como no caso presente, “(…) 

recolher dados válidos sobre as crenças, as opiniões e as ideias dos 

sujeitos observados.” (p. 160). 

A entrevista permite: (1) aceder com maior facilidade à perspectiva do/a 

entrevistado/a; (2) que a fonte de dados seja na situação natural; (3) que 

sejam reveladas experiências, opiniões, sentimentos e conhecimentos; (4) 

chegar ao desconhecido, ao não visto; (5) que o/a entrevistado exprima a 

sua “realidade”, na sua linguagem, recorrendo ao seu leque de conceitos e 

quadros de referência; (6) maior profundidade dos elementos de análise 

recolhidos e (7) que a análise dos dados seja indutiva (Bodgan & Biklen, 

1994; Quivy e Campenhoudt, 1998). 

A recolha de dados qualitativos com recurso a entrevistas pode ser, 

segundo Tuckman (2000), colocada em prática de quatro modos: a 

entrevista de conversa informal; modelo de entrevista aberta; entrevista 

fechada ou de resposta fixa e a entrevista semi-estruturada. Em 

investigação social a entrevista semi-estruturada é a mais utilizada (Quivy e 

Campenhoudt, 1992). Neste tipo de entrevista o discurso do entrevistado 

não é linear e nem todas as intervenções do entrevistador foram previstas. 

Pode-se, deste modo, considerar que a entrevista semi-estruturada é 

simultaneamente directiva e não directiva, directiva ao nível dos temas, dos 

objectos sobre os quais se pretende obter informações e não directiva no 

interior dos temas (Ketele e Roegiers, 1999). 

As entrevistas semi-estruturadas possuem as seguintes vantagens: o 

grau de profundidade dos elementos de análise recolhidos; o menor tempo 

gasto na recolha das informações que a entrevista livre; a flexibilidade e 

fraca directividade do dispositivo, que permite ao entrevistado liberdade de 

expressão (Ketele e Roegiers, 1999; Quivy e Campenhoudt, 1992). Como 

principal inconveniente a própria flexibilidade dada ao entrevistador/a é 

limitada, não inviabilizando, contudo, espaço para questões espontâneas, 
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desde que seja mantido o foco no tema pré-determinado (Quivy e 

Campenhoudt, 1992). 

 

 

 3.3.1 O processo de construção da entrevista 

  

Com o propósito de obter a melhor colaboração dos entrevistados e em 

simultâneo diminuir a influência do investigador (que no caso era orientador 

de estágio), procuramos esclarecer o melhor possível a nossa intenção, 

quem somos, o que estudamos, o porquê e o que pretendemos fazer com o 

estudo. Este esclarecimento foi prestado aos entrevistados antes de darmos 

início à entrevista. 

As entrevistas tiveram a duração média de 35 minutos, tendo sido 

gravadas com o acordo prévio dos entrevistados, sendo transcritas à 

posteriori. A gravação das entrevistas permite recolher na íntegra os 

discursos, incluindo as suas pausas e hesitações, não ficando quem 

investiga dependente da sua capacidade de memória (Quivy e 

Campenhoudt, 1992). 

O guião da entrevista semi-estruturada foi elaborado com uma 

orientação para a resposta (Lessard-Hébert et al., 1994), tendo como 

referência o quadro teórico delineado pela revisão da literatura apresentada. 

Após a sua elaboração, foi discutido com a orientadora deste trabalho, 

sofrendo pequenas alterações. Foi então testado, realizando-se a sua 

aplicação a três estudantes estagiários da faculdade que se 

disponibilizaram para participar. Depois de feita a audição e leitura atenta 

da transcrição destas entrevistas, efectuámos alguns ajustamentos quer 

nas questões quer na nossa forma de actuar (Quivy e Campenhoudt, 1992). 

Este processo foi repetido com outros três estudantes estagiários e foi 

elaborado o guião final da entrevista semi-estruturada. Os estudantes 

estagiários intervenientes nesta fase do processo não fizeram parte do 

grupo de estudo como é aconselhado por Quivy e Campenhoudt (1992). 

O guião das entrevistas encontra-se organizado segundo quatro temas 

gerais, que se traduzem na vontade de conhecer: 
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1 – Como é realizada a avaliação em Educação Física (planificação e 

critérios de avaliação). 

2 – Se a dimensão de género interfere no processo de avaliação. 

3 – Se a modalidade desportiva interfere na avaliação tendo em 

consideração a dimensão de género. 

4 - Se há percepção de diferenças entre as classificações dos alunos e 

das alunas na disciplina de Educação Física. 

  No início é feita a apresentação do tema e são colocadas questões de 

identificação, com o objectivo de recolher dados pertinentes sobre o sujeito 

(recolher elementos relativos à formação académica dos entrevistados, com 

particular incidência ao nível didáctico / pedagógico) e, por outro lado, criar 

uma situação favorável e confortável para o estudante estagiário, bem como 

proporcionar um clima de confiança. Seguem-se questões mais específicas 

que se enquadram no tema central do guião: se há ou não a percepção dos 

estudantes estagiários relativamente à avaliação em Educação Física, 

quanto ao género e à modalidade desportiva. Estas questões iniciaram-se 

por temas relacionados com a avaliação e sua planificação, critérios 

adoptados na avaliação, avaliação e dimensão de género e, por fim,  

avaliação e  modalidade desportiva. 

 

3.3.2 O processo de efectivação das entrevistas 

 

 As entrevistas realizaram-se no mês de Novembro de 2008 e no mês de 

Junho de 2009, com uma duração média de 35 minutos, de uma forma 

individual, procurando o entrevistador usar uma escuta activa, fitando e 

encorajando os entrevistados (Lessard-Hébert et al., 1994).    

 As entrevistas individuais usualmente permitem obter melhores dados 

decorrentes do contacto pessoal e da possibilidade de assegurarmos que os 

nossos interlocutores entendem as questões (Thomas et al., 2001). No sentido 

de obter a melhor colaboração dos entrevistados e em simultâneo diminuir a 

influência do investigador, procurámos clarificar a nossa intenção antes de 

darmos início à entrevista. 

 De forma a deixar à vontade e desinibidos os sujeitos mais nervosos, 

principalmente pela presença do gravador áudio, procurou-se, desde os 
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momentos iniciais, criar um ambiente tranquilo, uma relação descontraída 

através duma conversa pouco formal. Foi também preocupação do 

entrevistador assegurar o anonimato e confidencialidade dos entrevistados, 

não demonstrar qualquer opinião sobre os temas que estavam a ser tratados, 

não orientar respostas, mas, sempre que necessário, reconduzir a entrevista 

para os temas definidos. 

 

 3.4 “Grupo focal” 

 

 Com o sentido de uma recolha de dados, ainda mais consistentes, para 

além das entrevistas individuais, foi realizada uma entrevista conjunta, em Abril 

de 2009 que, segundo Galego e Gomes (2005), permite aflorar as diversas 

dimensões e visões de diferentes indivíduos sobre um tema previamente 

definido dentro de um grupo. Esta técnica tem como objectivo a abordagem de 

determinados temas com mais profundidade, revelando certas características 

de um grupo e dos indivíduos que o compõem, que noutras técnicas não 

permitem alcançar. 

 Os grupos focais são formados por indivíduos com características 

comuns, a entrevista (reunião) tem como função promover a participação e a 

interacção de todos os indivíduos, assegurando-se que não haja dispersão em 

relação aos objectivos previamente estabelecidos e que algum dos 

participantes não se sobreponha ao grupo. Procurámos igualmente 

proporcionar um clima favorável à exposição de ideias por todos os 

participantes, sem que houvesse excessiva interferência do entrevistador ou 

monopólio da palavra dum dos elementos, bem como, foram dadas explicações 

claras e objectivas aos membros do grupo sobre o trabalho a ser desenvolvido. 

 Para além das entrevistas individuais e da entrevista grupo focal, e no 

sentido de recolher a maior quantidade possível de dados para a realização 

deste estudo, foi também feita uma recolha documental e a observação de 

comportamentos durante as aulas dos estudantes estagiários. A recolha 

documental incidiu sobre a planificação das unidades didácticas que foram 

sendo abordadas ao longo do ano lectivo, bem como planos de aula e registos 

de avaliação efectuados pelos estudantes estagiários. Das observações das 

aulas, foram feitos registos com destaque para: (1) feedbacks orientados 
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pedagogicamente durante as aulas; (2) situações de jogo com carácter 

colectivo; (3) situações de ensino / aprendizagem nos desportos individuais; (4) 

momentos de cooperação entre rapazes e raparigas, durante a aula e ao longo 

do ano lectivo e (5) informações das reuniões previstas no plano de formação.   

 

 3.5 Processo de análise dos dados 

 

 Após a recolha de informação anteriormente especificada, surgiu a 

questão que se relaciona com o processo de análise que iríamos utilizar. 

Tínhamos os dados recolhidos, pretendíamos agora dar-lhe um tratamento 

pertinente, válido e fiável (Ketele e Roegiers, 1999). 

 Apesar da grande quantidade e complexidade de informações 

recolhidas, é possível inferir factos, sendo para isso necessário utilizar uma 

técnica de análise apropriada, neste caso a análise de conteúdo servirá esse 

propósito. 

 Na tentativa de ver um pouco mais para além do que é manifesto no 

discurso, a técnica de tratamento da informação de que nos serviremos será a 

análise de conteúdo (Bardin, 2008). 

 Dos textos que resultaram da transcrição das entrevistas foram  

efectuadas várias leituras, tendo em vista conhecer os textos, identificar blocos 

temáticos, regularidades e padrões que nos permitiram, juntamente com os 

conhecimentos extraídos da revisão da literatura, estabelecer categorias de 

análise. 

 O processo de categorização possui na metodologia qualitativa um lugar 

de destaque, uma vez que é através dele que o investigador procura 

desmontar o discurso produzido, no sentido de elaborar um novo discurso 

explicativo da realidade. 

A justificação do nosso sistema de categorias resulta do objectivo e da 

revisão da literatura e da articulação que procuramos estabelecer com o 

objectivo do nosso estudo, optando por uma análise temática, em que o texto é 

dividido em alguns temas principais, os quais poderão ser aperfeiçoados em 

subtemas.  

 Tendo por base o nosso enquadramento teórico, construímos quatro 

grandes categorias que permitem expressar a perspectiva que os estudantes 
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estagiários têm relativamente à avaliação em Educação Física. A primeira 

designada por Temas abordados a nível didáctico / pedagógico (durante o 

curso) que são destacados, a segunda, Avaliação em Educação Física; a 

terceira, Avaliação e Dimensão de Género; a quarta, Avaliação e Modalidade 

Desportiva e por fim, a quinta, Percepção de Processos de Avaliação em 

Educação Física. 

 

 

 Categoria A : Temas abordados a nível didáctico / pedagógico 

(durante o curso) que são destacados 

 

 Esta categoria pretende agrupar informações relativas a temas 

abordados durante o curso e que tenham sido marcantes para os estudantes 

estagiários, no sentido de perceber se as questões de género e o tema 

avaliação são referidos. 

 

 Categoria B: Avaliação em Educação Física  

  

Esta categoria pretende agrupar a informação que se relaciona com o processo 

de avaliação na disciplina de Educação Física. 

É constituída por quatro subcategorias: Funções da avaliação; 

Características de um “bom aluno” em educação Física; Planificação da 

avaliação e Critérios de Avaliação. 

  

Subcategorias: 

 B1: Funções da avaliação 

 O que os estudantes estagiários entendem por funções da avaliação. 

 B2: Características de um “bom aluno” em Educação Física 

 O que é um “bom aluno” na disciplina de Educação Física, para os 

estudantes estagiários. 

 B3: Planificação da avaliação 

 Nesta subcategoria procurámos agrupar informação recolhida sobre o 

modo como é realizada a planificação da avaliação referenciada nos discursos 

das entrevistas (entrevistas individuais em dois momentos diferentes e grupo 
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focal), nos documentos produzidos pelos estudantes estagiários e no diário de 

campo. 

 

 

 B4: Critérios de avaliação 

 Nesta subcategoria agrupámos a informação que se relaciona com os 

critérios de avaliação utilizados pelos estudantes estagiários. Uma vez mais 

recorreu-se às entrevistas, aos documentos produzidos pelos estudantes 

estagiários e ao diário de campo. 

 

 

 Categoria C: Avaliação e Dimensão de Género   

 

 Como verificámos na revisão da literatura, a dimensão género está 

presente durante o decorrer das aulas e, como não podia deixar de ser, na 

avaliação e consequentemente no modo como é feita essa avaliação. É 

constituída por três subcategorias: Questões de género que influenciam a 

avaliação; Igualdade de oportunidades; Situações promotoras de igualdade de 

oportunidades de aprendizagem. 

  

Subcategorias: 

 C1: Questões de género que influenciam a avaliação 

 Na perspectiva dos estudantes estagiários, quais as questões de género 

que podem influenciar a avaliação. 

 C2: Igualdade de oportunidades 

 O que é entendido por igualdade de oportunidades, segundo os 

estudantes estagiários. 

 C3: Situações promotoras de igualdade de oportunidades 

 Identificação de situações promotoras de igualdade de oportunidades. 

 

 

 Categoria D: Avaliação e Modalidade Desportiva 
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 Nesta categoria agrupámos toda a informação que se relaciona com a 

avaliação relativamente aos desportos colectivos e aos desportos individuais, 

daí termos criado duas subcategorias. 

 D1: Avaliação em Desportos Individuais 

 D2: Avaliação em Desportos Colectivos. 

 

 Categoria E: Percepção de estudantes estagiários relativamente à 

classificação de alunos/as em Educação Física 

 

 Procurámos nesta categoria englobar toda a informação recolhida sobre 

a percepção que os estudantes estagiários possuem relativamente aos 

resultados que os/as alunos/as alcançam na disciplina de Educação Física. 

 

 Depois de estabelecido o sistema Categorial, procedemos à leitura 

atenta das entrevistas, dos documentos produzidos pelos estudantes 

estagiários e dos registos efectuados. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Apresentação e Discussão dos Resultados  

 



 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

61 

4.1  Introdução 

 

 A tarefa que nos propomos levar a efeito possui um carácter descritivo / 

interpretativo. A redacção do relatório da investigação qualitativa coloca aos 

investigadores o problema de ter de traduzir, de uma forma linear, um processo 

que na maior parte das vezes foi bastante circular (Lessar-Hébert et. al., 1994).  

Todo este processo de interpretação está marcado pela pessoa que o 

realiza; no sentido de reduzir ao máximo este cariz pessoal, devemos ter 

consciência de possíveis limitações que nos possam surgir e corroborar 

interpretações com a apresentação de “falas” justificativas e / ou suporte 

documental.  

  

4.2  Tarefa descritiva / interpretativa 

 

Categoria A : Temas abordados a nível didáctico / pedagógico (durante o 

curso) que são destacados 

  

 Locke e Woods (1982) referem que a formação inicial dos professores, é 

de extrema importância, porquanto deve incluir todas as operações utilizadas 

na preparação do professor para encetar a carreira do ensino. As concepções / 

crenças formadas antes do ingresso no curso de formação, através da sua 

longa aprendizagem por observação e prática, são fortemente retidas e muito 

resistentes aos esforços para as alterar (Pajares, 1992). 

 O estágio pedagógico da Faculdade de Desporto da Universidade do 

Porto tem como objectivo “desenvolvimento de competências profissionais 

associadas a um ensino de qualidade nas várias áreas de desempenho: 

organização e gestão do ensino e da aprendizagem; participação na escola; 

relações com a comunidade e desenvolvimento profissional. Estas áreas 

abarcam a amplitude do desempenho profissional e são concretizadas em 

tarefas particulares em cada área” (Documento Orientador do Estágio 

Pedagógico da faculdade de Desporto da U. P., 2007, p. 2). Sendo um 

objectivo bastante abrangente e ambicioso no seu alcance, não deixa contudo 

de se estranhar a ausência de qualquer referência às questões e relações de 

género em Educação Física. Quando muito, e de forma generosa, podemos 
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percepcionar alguma aproximação ao tema quando a propósito da condução 

da aula com eficácia, se diz “recorrer a mecanismos de diferenciação 

pedagógica adequados à diversidade dos alunos”. 

 A formação inicial dos professores constitui o contexto apropriado no 

qual deve ser promovida e desenvolvida uma abordagem às questões de 

género e às relações de género em Educação Física (Silva, 2005). 

 Relativamente a esta categoria, a nossa preocupação foi assinalar 

temas, que durante o percurso académico, e segundo estes estagiários, mais 

se destacaram e que de algum modo constituíram “marcas” significativas nas 

suas  formações. 

 

 ´Planeamento porque é o mais focado, diferenciação de 

géneros também ficou-me gravado devido aos preconceitos que 

existem´ [1: 1 – 3].* 

 

 ´Modelos de estruturas de conhecimento, planeamento, 

métodos de avaliação e critérios de avaliação´ [1: 2 – 3]. 

 

  ´Planeamento … e funções didácticas …´ [1: 3 – 3]. 

 
 É notório nos discursos dos estudantes estagiários uma forte ligação às 

questões de planeamento, funções didácticas, métodos de avaliação, temas 

que lhes permitem de imediato resolver algumas questões prementes da 

organização e gestão do ensino e aprendizagem, no início do seu estágio. 

 Para os estudantes estagiários os objectivos prioritários consistem na 

pesquisa e planificação dos conhecimentos específicos para a unidade 

didáctica a trabalhar, a planificação da avaliação, erradamente, fica para 

segunda prioridade (Karp e Woods, 2008), o que parece verificar-se nos 

discursos. É de realçar que apenas um estudante estagiário refere a temática 

de género. 

____________________________ 

* Junto a cada recorte de fala encontra-se uma pequena sigla que significa de onde  

   provém  essa  fala,  entrevista  1,  a  quem  se  refere,  neste  caso  ao estudante  

   estagiário 1, e o algarismo seguinte ao número da questão do guião – 3.    
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 Silva (2005)  aponta para o problema com que docentes se debatem 

quanto à relação de género em Educação Física, sugerindo que na formação 

inicial e contínua, este assunto deve estar presente de forma mais vincada, 

desde o momento da planificação, passando pela avaliação e por fim pelas 

tarefas de aprendizagem. 

 

Categoria B: Avaliação em Educação Física  

  

Esta categoria pretende agrupar a informação que se relaciona com o 

processo de avaliação na disciplina de Educação Física. 

É constituída por quatro subcategorias: Funções da avaliação; 

Características de um “bom aluno” em Educação Física; Planificação da 

avaliação; Critérios de Avaliação. 

  

Subcategorias: 

  

B1: Funções da avaliação 

 O que os estudantes estagiários entendem por funções da avaliação. 

 

 `Serve para verificar o nível em que se encontra o aluno e 

verificar alterações tanto ao nível do aluno como do que planificamos, 

…´ [1: 1 – 5]. 

 

 Perante a mesma questão, espaçada no tempo em quatro meses, ou 

seja, na fase intermédia do seu estágio pedagógico, a resposta já traduz uma 

concepção da avaliação mais correcta. 

 

 `Serve para vermos o nível em que eles estão, fazemos uma 

avaliação inicial, sabemos o nível em que estão, depois com as aulas 

fazemos uma avaliação formativa, na qual vamos vendo a sua 

progressão e depois uma avaliação final, para vermos até onde é que 

chegaram´ [2: 1 – 2]. 
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 `Serve para recolher elementos para se saber o que os alunos 

“valem” nas aulas e orientar as nossas aulas e preparar os planos de 

aula´ [1: 2 – 5]. 

 

   `Serve para vermos o estado em que estão os alunos. Após 

aplicarmos estratégias de exercitação e consolidação das matérias, 

serve para sabermos se conseguimos atingir os objectivos ou não. É 

muito importante porque é através da avaliação final dos alunos que 

podemos saber se de facto tudo aquilo que tentamos ensinar teve 

resposta por parte dos alunos e verificar se as estratégias foram 

adequadas´ [1: 3 – 5]. 

 

 Na Educação Física, docentes tendem a atribuir a classificação apenas 

com base numa avaliação única, efectuada quando finda uma unidade de 

instrução, desprezando ou ignorando uma avaliação periódica do desempenho 

(Siedentop e Tannehill, 1991). 

 De forma sistematizada, segundo Carrasco (1985), as funções da 

avaliação são as seguintes: verificar o cumprimento dos objectivos previamente 

estabelecidos; prognosticar as possibilidades educativas do aluno; diagnosticar 

as falhas e as dificuldades que se apresentam no processo de ensino / 

aprendizagem e orientar e reorientar este processo. No discurso dos 

estudantes estagiários, nota-se alguma fragilidade nas respostas que emitem e 

até mesmo alguma insegurança quanto às funções da avaliação. Vejamos o 

que um destes estudantes estagiários refere numa resposta que dá acerca de 

como planifica a avaliação. 

 

 `… Eu dos erros que cometi durante algum tempo foi não 

divulgar aos alunos os resultados dessa avaliação formativa. Em 

reunião de estágio o orientador referiu que os resultados são 

igualmente importantes para os alunos, no sentido de eles próprios 

saberem os seus pontos fortes e fracos …´ [3: 2 – 6]. 
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 Na documentação produzida pelos estudantes estagiários, todos eles 

fazem referência à avaliação formativa e concretizam em traços gerais o que 

pretendem alcançar. Mas o facto é que na prática essa avaliação formativa é 

realizada de forma casuística, isto é, são fornecidos feedbacks pedagógicos 

orientados em momentos oportunos, mas depois essa informação não é 

sistematizada (organizada) no sentido de se ficar a conhecer com exactidão 

onde o aluno, ou os alunos,  tem dificuldades, procurando ir ao seu encontro, 

criando novas tarefas, estratégias e metodologias. Inicialmente, durante o 

primeiro período, não existem momentos definidos para a realização de 

avaliações formativas formais. 

 Da primeira para a terceira entrevista, verifica-se uma evolução no 

domínio da avaliação, ou seja, os estudantes estagiários já expressam  

concepções sobre avaliação de forma mais sustentada e já contemplam na 

planificação da avaliação, momentos e etapas para a sua concretização, bem 

como os domínios sobre os quais se fazem sentir essa mesma avaliação. 

  

 B2: Características de um “bom aluno” em Educação Física 

 O que é um “bom aluno” na disciplina de Educação Física, para os 

estudantes estagiários. 

 

 `É aquele que para além de saber fazer tudo também tenta 

aprender, tenta evoluir, que revela evolução no desempenho´ [1: 1 – 

4]. 

 

 As falas seguintes acrescentam aspectos distintos, empenho, atitude, 

prestação motora e comportamento. 

 

 `Ser bom aluno nas habilidades motoras, eu valorizo também a 

atitude e o empenho´ [1: 2 – 4]. 

 

 `É um aluno que, para além de ser bom nas habilidades 

motoras, revela empenho e vontade nas aulas´ [1: 3 – 4]. 
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 Na entrevista grupo focal: 

 

 `Acho que antes de mais tem a ver com o comportamento, um 

aluno bem comportado é um aluno mais atento, portanto com mais 

possibilidades de ouvir a informação que o professor transmite, por 

um lado, por outro lado, um bom aluno na nossa área, também 

consegue facilmente realizar qualquer aspecto técnico e táctico´ [2: 3 

– 1]. 

 

 `Eu acrescentava também a cultura desportiva, …´ [2: 1 – 1]. 

  

 Em comparação com as respostas expressas na primeira entrevista, 

surgem dois novos aspectos: o comportamento e a cultura desportiva 

(entrevista grupo focal, em Abril de 2009). Estes aspectos agora referenciados 

são fruto de situações proporcionadas pela prática pedagógica e que numa 

primeira fase não podiam ser percepcionadas.  

 Ainda relativamente a esta questão, colocada na última entrevista, em 

Junho de 2009, ou seja, muito perto do final do estágio pedagógico, as 

respostas foram as seguintes. 

 

 `Bom aluno é aquele que, para além do conhecimento e das 

atitudes sociais, … também sabe executar as habilidades motoras 

bem, mas mais importante do que saber fazer é o percurso do aluno, 

a sua evolução, ou seja, o aluno terá que ser bom nos três domínios´ 

[3: 1 – 9]. 

 

 `Primeiro a parte do “saber fazer” é muito importante, um 

complemento para mim muito importante é a atitude e o empenho´ 

[3: 2 – 9]. 

 

 `Bom aluno é aquele que para além de saber fazer muito bem 

a técnica, consegue perceber muito bem os conceitos de jogo e 
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aplicar a técnica e acima de tudo é aquele que é empenhado, que 

coopera com os colegas, …´ [3: 3 – 9]. 

 

 Tendo os três estudantes estagiários referido com muita frequência a 

questão do empenho, solicitou-se que esclarecessem o que entendem por 

aluno empenhado e se essa atitude era mais frequente nos rapazes ou nas 

raparigas. 

 De uma forma global responderam que um aluno empenhado era aquele 

aluno que realizava as tarefas propostas pelo professor de forma intensa, 

mesmo que já as dominasse bem, procurando fazer ainda melhor. Perante a 

questão de saber quem eram mais empenhados, rapazes ou raparigas, foram 

unânimes em referir as raparigas, admitindo contudo que em determinadas 

modalidades os rapazes também eram empenhados. Esta constatação é 

também expressa por Silva (2005, p. 297) “parecem ser as alunas as que se 

esforçam mais nas aulas de Educação Física, o que não se afigura ser 

recompensado ou incentivado”. 

  

 B3: Planificação da avaliação 

 Recorda-se que nesta subcategoria procurámos agrupar informação 

recolhida sobre o modo como é realizada a planificação da avaliação 

referenciada nos discursos das entrevistas e nos documentos produzidos pelos 

estudantes estagiários. 

 

 `Normalmente faço uma avaliação diagnóstica para perceber o 

nível em que os alunos se encontram, ao longo do processo ensino / 

aprendizagem tento perceber a evolução dos alunos e faço uma 

avaliação sumativa no final da unidade didáctica´[1: 1 – 6]. 

 

 `Faço uma caracterização da turma para recolha de elementos 

de forma a inteirar-me melhor do estado em que se encontra a 

turma, uma avaliação inicial, e no fim faço uma avaliação final na 

qual atribuo um nível para a modalidade que estou a trabalhar´ [1: 2 

– 6]. 
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 `Começo por uma avaliação inicial, com o desenrolar da 

unidade didáctica, a meio, realizo uma avaliação formativa para saber 

se os objectivos estão a ser alcançados, se há ajustes a fazer. No 

final faço uma avaliação sumativa, para verificar se houve evolução 

dos alunos, … e atribuo uma avaliação aos alunos´ [1: 3 – 6]. 

 

 Estas entrevistas foram realizadas em Novembro de 2008, de salientar 

que neste momento do ano lectivo, dois dos estudantes estagiários não fazem 

qualquer tipo de referência à avaliação formativa, assim com não é explicado 

como é “medida” a evolução dos alunos/as. O estudante estagiário que refere a 

utilização da avaliação formativa salienta que a faz a meio da unidade 

didáctica, dando a entender que não é um processo contínuo, mas sim pontual. 

 A avaliação formativa constitui a modalidade fundamental de avaliação 

no ensino básico, de acordo com o Despacho Normativo 98-A/92, destinando-

se a: “informar o aluno e o seu encarregado de educação, os professores e 

outros intervenientes, sobre a qualidade do processo educativo e de 

aprendizagem, bem como do estado do cumprimento dos objectivos do 

currículo” e “possui um carácter sistemático e contínuo sendo da 

responsabilidade conjunta do professor, em diálogo com os alunos e outros 

professores”. 

 A ideia que expressam mantêm-se: 

 

 `Planifico de acordo com o nível inicial dos alunos, estou desde 

logo a fazer uma avaliação inicial, depois vou trabalhar os conteúdos 

ao longo das aulas e ao mesmo tempo realizo uma avaliação 

formativa, no fim da unidade didáctica realizo  a avaliação sumativa´ 

[2: 2 – 3].  

 

 `Faço uma avaliação diagnóstica no início, ao longo da unidade 

didáctica faço uma avaliação formativa e na parte final faço uma 

avaliação sumativa´ [3: 1 – 6]. 
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 `Faço uma avaliação diagnóstica para saber em que nível estão 

os alunos, sabendo à partida que os alunos partem de pontos 

diferentes, depois uma avaliação mais formativa em que procuro 

fazer uma reflexão sobre os alunos e sobre a minha actuação e no 

fim faço uma avaliação sumativa. [3: 2 – 6]. 

 

 `Antes de iniciar a unidade didáctica faço uma avaliação 

diagnóstica, para verificar a que nível estão os alunos, depois planeio 

a unidade didáctica onde coloco os objectivos para os alunos 

alcançarem e no final da unidade didáctica faço a avaliação sumativa, 

em que comparo o nível dos alunos com a avaliação inicial. Ao longo 

da unidade didáctica faço uma avaliação formativa, que serve ao 

mesmo tempo para dar referências aos alunos e ao próprio 

professor´ [3: 3 – 6]. 

 

 Na documentação produzida pelos estudantes estagiários e das 

observações realizadas, todos colocaram em prática os procedimentos 

referidos nas respostas que deram. No entanto, relativamente à avaliação 

formativa, inicialmente nem todos atribuíam a importância que esta tinha, 

havendo mesmo dois deles que a ignoraram. Com o decorrer do estágio 

pedagógico tal já não sucedeu, passaram a contemplar este tipo de avaliação 

no planeamento das unidades didácticas. Verificou-se, contudo, que este tipo 

de avaliação não era alvo de uma recolha sistematizada de informação e, 

embora se notasse uma preocupação em fornecer elementos (feedbacks) aos 

alunos, estes por vezes eram repetidos para alguns alunos e outros não eram 

alvo de correcções ou incentivos. Karp e Woods (2008) salientam que a 

avaliação é ensinada num contexto separado do ensino e que as 

oportunidades para os estudantes estagiários aplicarem  e praticarem o que 

aprenderam são limitadas. Por outro lado, parece que os estudantes 

estagiários também revelam alguma dificuldade na objectivação do alcance da 

função da avaliação. Segundo Lemos (1993), na fase de planificação do 

processo educativo, a avaliação tem como função orientar este processo, 

enquanto que no decorrer da aprendizagem tem a função de o regular. Ribeiro 
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(1991), a este propósito, refere que a principal função da avaliação é contribuir 

para o sucesso do processo educativo e verificar em que medida é que isso foi 

conseguido, com o grande objectivo de aperfeiçoar a actividade educativa, 

regulando e orientando o processo de ensino / aprendizagem. 

  

 

 B4: Critérios de avaliação 

 Nesta subcategoria agrupámos a informação que se relaciona com os 

critérios de avaliação utilizados pelos estudantes estagiários. Uma vez mais 

recorreu-se às entrevistas e aos documentos produzidos pelos estudantes 

estagiários. 

  

 `Faço uma reflexão sobre as notas do “saber estar”, pois são 

mais subjectivas, sobretudo na participação e no empenho, tenho em 

consideração os conhecimentos através da nota do teste teórico e 

depois tenho em conta as notas alcançadas pelos alunos nas 

habilidades motoras, para as quais faço listas de verificação´ [1: 1 – 

7]. 

 

 `Dou mais valor ao domínio das habilidades motoras, o “saber 

fazer” – 60%, ao “saber estar” – 20% e aos “saberes” – 20%´ [1: 2 

– 7]. 

 

 `Sigo os critérios adoptados na escola que são 60% para o 

“saber fazer”, 20% para os “saberes” e 20% para o “saber estar”´ 

[1: 3 – 7]. 

 

 É de salientar nas respostas dadas pelos estudantes estagiários a 

existência de alguma confusão entre os critérios de avaliação com as 

ponderações estabelecidas pela escola para cada domínio de aprendizagem, 

não conseguindo-se libertar das percentagens dos domínios que apenas são 

importantes na avaliação final (sumativa), nem revelam que os critérios de 
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avaliação têm em conta o modo como desenvolvem os conteúdos e tarefas das 

aulas. 

 

 Nesta entrevista grupo focal, as respostas já revelaram outras 

preocupações para além das meras percentagens a atribuir para cada domínio.  

 

 `… depois de adaptar os conteúdos ao nível dos alunos, depois 

de definir objectivos diferentes para os vários grupos, faço a 

avaliação em função desses objectivos …´ [2: 1 – 4]. 

 

 

 Já têm critérios pré-determinados e não confundem critérios com 

ponderações, parece que tem em consideração os diferentes pontos de 

partidos dos alunos/as e formula objectivos distintos. 

 

 `faço uma avaliação tendo em conta as percentagens 

aprovadas na escola e os aspectos mais importantes de cada 

elemento técnico e táctico em função do nível de desempenho´ [2: 3 

– 4]. 

 

 Da recolha de informações efectuadas através das observações de 

aulas e da documentação produzida pelos estudantes estagiários, constatou-se 

uma evolução em todos eles no que diz respeito  à adopção de uma avaliação 

de acordo com o nível de desempenho dos alunos, organização de grupos e 

instrução diferenciada, respeitando naturalmente as percentagens pré-

estabelecidas, para cada domínio, pela escola. 

 

Categoria C: Avaliação e Dimensão de Género   

 

 Como verificámos na revisão da literatura, a dimensão de género está 

presente durante o decorrer das aulas e, como não podia deixar de ser, na 

avaliação e consequentemente no modo como é feita essa avaliação. É 

constituída por três subcategorias: Questões de género que influenciam a 
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avaliação; Igualdade de oportunidades e Situações promotoras de igualdade de 

oportunidades. 

 

 

 Subcategorias: 

 

 C1: Questões de género que influenciam a avaliação 

 Na perspectiva dos estudantes estagiários quais as questões de género 

que podem influenciar a avaliação. 

 

 `O género tem sempre alguma influência, por vezes temos 

tendência a valorizar uma nota duma rapariga porque é mais fraca do 

que de um rapaz porque é bom´ [1: 1 – 9]. 

 

 `… os rapazes geralmente obtêm melhores níveis, sobretudo 

nos desportos colectivos, as raparigas por vezes alcançam bons níveis 

na ginástica´ [1: 2 – 9]. 

 

 `… nalguns aspectos acho que sim, do ponto de vista físico, 

mas nos aspectos técnicos e tácticos deve ser igual para todos´ [1: 3 

– 9]. 

 

 Estas respostas foram dadas em Novembro, ou seja, logo no início do 

estágio pedagógico, podendo-se desde já destacar preconceitos / crenças 

enraizadas na sociedade em geral,  em que as raparigas são menos aptas no 

desempenho  motor que os rapazes, daí a necessidade de as compensar na 

altura da atribuição dum nível, outra também muito comum, de que as 

raparigas nos desportos colectivos são muito inferiores aos rapazes, mas que 

na ginástica essa diferença já não é tão visível e senão mesmo superior. É 

também evidente a associação da genderização das actividades desportivas a 

aspectos biológicos, o que não possibilita às raparigas obterem os mesmos 

níveis de avaliação que os rapazes. 
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 Uma questão poderá desde já ser levantada, já que todos os estudantes 

estagiários referiram que as raparigas em geral são mais empenhadas do que 

os rapazes: o que “falhou” para superar as dificuldades apresentadas pelas 

alunas?  

 A mesma questão colocada agora a meio do estágio pedagógico (Abril 

de 2009). 

 

 `O género tem influência na performance dos alunos e na 

avaliação. A nível da coordenação também poderá existir diferenças, 

dependendo das idades …´ [2: 1 – 9]. 

 

 `Há modalidades, por exemplo o Atletismo, onde não vamos 

pedir o mesmo tempo … e nos desportos colectivos também poderá 

ocorrer o mesmo problema …´ [2: 2 – 9]. 

 

 `O género acaba sempre por influenciar porque do ponto de 

vista fisiológico há diferenças, …, mas por exemplo nas modalidades 

colectivas eu acho que não deve haver grande diferença ´ [2: 3 – 9].  

 

 Para além de se manterem as mesmas opiniões expressas na primeira 

entrevista, outros aspectos foram introduzidos: a coordenação, que segundo 

um dos estudantes estagiários, também poderá ter influência na avaliação dos 

alunos/as, por outro lado, a componente rendimento não está associada às 

raparigas. Persiste na opinião de um dos estudantes estagiários, relativamente 

às questões de género, aspectos fisiológicos e biológicos como factores que 

condicionam a avaliação das raparigas. 

As expectativas que os estudantes estagiários têm dos alunos e das 

alunas são distintas e acabam por influenciar a própria avaliação, ou seja, um 

dos factores que condiciona as expectativas dos/as docentes sobre o 

desempenho de discentes é a dimensão de género do/a aluno/a (Pimentel, 

1989). 

No discurso dos estudantes estagiários é evidente uma associação de 

género quase exclusivamente a aspectos biológicos.  
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Um dos estudantes estagiários faz referência ao Atletismo, onde parece 

ter em conta as diferenças biológicas, não referindo no entanto se utiliza 

alguma tabela que tenha em consideração a força, a velocidade, … Berger 

(2000) questiona se os docentes têm em consideração as diferenças biológicas 

em actividades cronometradas e mensuráveis e se utilizam algum referencial 

que tenha em conta a potência, a força, a velocidade, etc, por norma inferior 

nas alunas.      

 

 `Por muito que tentemos, influencia um pouco, embora tente 

sempre distanciar-me disso. Aos mais fracos tem-se a tendência a 

dar um empurrãozinho, até para os motivar e geralmente os alunos 

mais fracos são as raparigas´ [3: 1 – 7]. 

 

 `Eu julgo que não deveria ser assim, mas em parte acaba por 

influenciar, lá está, tem sempre a ver com uma parte não consciente, 

nós pensamos sempre que as raparigas têm sempre mais 

dificuldades, que não estão tão preparadas porque não vivenciaram 

tanto aquela modalidade e mesmo que não queiramos fazer isso 

acaba por acontecer. Geralmente é em todos os desportos colectivos, 

mas no futebol é mais evidente, penso que é fruto de vivências 

anteriores´ [3: 2 – 7]. 

 

 `Acaba por influenciar porque os rapazes por norma têm muito 

mais vivências físicas ao longo do seu crescimento do que as 

raparigas. Os rapazes por norma gostam mais da disciplina que as 

raparigas, as modalidades favorecem muito os rapazes, há apenas a 

ginástica de que eles não gostam tanto, já as raparigas tudo que seja 

modalidades colectivas, com a excepção do voleibol, se calhar já não 

gostam tanto e isso sem dúvida pode prejudicar as classificações das 

raparigas´ [3: 3 – 7]. 

 

 Todos  os  estudantes   estagiários   evidenciam   crenças  associadas  à  
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menor prestação desportiva das alunas, justificadas por falta de vivências 

anteriores, modalidades indicadas ou que favorecem os/as alunos/as, 

modalidades que fazem parte do programa e, de forma “inconsciente”, juízos 

preconcebidos sobre a capacidade das alunas (… nós pensamos sempre que 

as raparigas têm sempre mais dificuldades, … ). 

 “Os padrões culturais da nossa sociedade, que orientam as práticas 

lúdicas das crianças consoante o género, parecem condicionar neles e nelas 

os níveis de desempenho em determinadas modalidades desportivas e a forma 

como vivem as aulas de Educação Física” (Silva, 2005, p. 207). 

 Uma vez mais, baixas expectativas relativamente às alunas são 

assinaladas pelos estudantes estagiários e estudos referem, como  “O efeito de 

pigmaleão no ensino da Educação Física” (Flores, 2003), a existência de 

relação entre expectativas dos professores e aquisições escolares, que 

confirma a existência da profecia auto-realizadora. 

 As questões das relações de género fazem-se sentir nas aulas de 

Educação Física, têm repercussões no seu desenvolvimento e na avaliação 

dos alunos e parecem ainda permanecer numa área não suficientemente 

consciente para os estudantes estagiários. 

  

 Curiosa é a resposta que este estudante estagiário dá perante a questão 

que lhe é colocada, “Então achas que os programas estão desajustados 

relativamente aos interesses das raparigas?” 

 

 `Estão, estão desajustados não só para elas, eu acho que é 

muito incómodo para um aluno que anda oito anos a estudar, dar 

sempre as mesmas modalidades, devíamos alargar, e hoje em dia há 

tantas modalidades e os miúdos cada vez mais procuram outras 

coisas, também para nivelar um pouco as coisas. O badmington que é 

algo que eles, rapazes,  nunca praticaram, os níveis são semelhantes, 

acho que a Educação Física podia privilegiar modalidades um pouco 

diferentes, a escalada, a dança, patinagem, …´ [3: 3 – 7]. 
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 Nesta última entrevista, em Junho, as respostas dadas pelos estudantes 

estagiários já reflectem outras percepções e preocupações quanto à avaliação 

em Educação Física, relativamente ao género. Salientam-se preconceitos e 

crenças, nomeadamente no facto de as raparigas serem menos aptas para o 

desporto que os rapazes.  

Percepções ao nível dos conteúdos dos programas, em que reconhecem 

haver uma predominância de desportos colectivos em detrimento de desportos 

de carácter individual, ou seja, consideram que o programa de Educação Física 

é mais motivador para os rapazes. A manutenção deste tipo de currículo acaba 

por reforçar as diferenças entre alunos e alunas e têm repercussões na 

avaliação.  

Um dos estudantes estagiários salienta que o programa é pouco 

apelativo, tanto para rapazes como para raparigas, devido à repetição das 

modalidades ditas tradicionais ao longo do percurso escolar e sugere a 

introdução de modalidades “novas” como forma de motivar os alunos. 

Segundo os estudantes estagiários, deveria haver um maior equilíbrio 

relativamente às modalidades abordadas no decorrer do ano lectivo, que 

englobassem matérias mais propícias ao sucesso dos alunos e outras ao das 

alunas.  

Por outro lado, a introdução de outras modalidades, nomeadamente 

“novas”, possíveis de serem incluídas / trabalhadas na escola, poderia ser uma 

mais valia para alunos e alunas. Dado que ambos a iniciam,  a capacidade de 

desempenho das raparigas é semelhante à dos rapazes e por outro lado não 

carrega estereótipos associados às modalidades ditas tradicionais. 

  

 

 C2: Igualdade de oportunidades 

 O que é entendido por igualdade de oportunidades, segundo os 

estudantes estagiários. 

 

 `Tem a ver com o ensinar pela norma / média, ensinar para o 

aluno que fica ali no meio, os que ficam em cima e  abaixo não são 

contemplados´ [2: 1 – 6]. 
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 `O ensino deve tentar ser o mais individualizado possível, 

porque cada um tem o seu nível, tenho a preocupação em dividir por 

níveis pois será mais fácil ir de encontro ao nível em que os alunos 

estão´ [2: 2 – 6]. 

   

 `Quando planeio uma unidade didáctica ou uma aula tenho em 

atenção o nível de desenvolvimento dos alunos, não devemos abarcar 

todos os alunos no mesmo nível, senão vai acontecer que quem tem 

mais facilidade vai conseguir exercitar e alcançar o objectivo proposto 

pelo professor e o aluno que tem mais dificuldades, por mais que 

ande a tentar, vai andar perdido´ [2: 3 – 6]. 

 

 Da análise das respostas dadas pelos estudantes estagiários, desde 

logo verificamos que todas elas se centram única e exclusivamente no nível de 

desempenho dos alunos, não fazendo referência a outras atitudes que possam 

conduzir a situações de igualdade de oportunidades, como por exemplo as 

interacções que o professor estabelece com os alunos, as relações entre 

rapazes e raparigas, a quantidade e qualidade de feedbacks prestados pelo 

professor a rapazes e a raparigas, situações de cooperação entre alunos e 

outras tarefas potenciadoras de igualdade de oportunidades de aprendizagem. 

Por outro lado, um dos estudantes estagiários ao referir que a igualdade de 

oportunidades tem a ver com o ensino pela “norma”, isto parece significar que 

quem tem mais ou menos dificuldades tem desigualdade de oportunidades, isto 

é, a aula é planeada para um aluno abstracto, o aluno “médio”. 

 De referir que no início do ano lectivo, ao nível do planeamento e dos 

planos de aula, bem como de estratégias na realização do ensino, não se 

registava qualquer tipo de diferenciação nas tarefas de aprendizagem, ou seja, 

a igualdade de oportunidades cingia-se ao acesso às mesmas tarefas da aula. 

 “O/a professor/a crítico/a entende a diversidade como um aspecto 

natural e não como algo anormal ou que lhe causa problemas, e assim a 

contempla no seu planeamento” (Botelho Gomes et al, 2000, p. 45). 
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 De forma progressiva e extensível a todos os estudantes estagiários, os 

planeamentos das várias unidades didácticas começaram a evidenciar 

preocupações com a promoção de igualdade de oportunidades, 

nomeadamente: adaptar o jogo e as situações às capacidades e habilidades 

dos alunos/as; promoção de situações de cooperação entre alunos; promoção 

de tarefas com liderança alternada de rapazes e raparigas, formação de grupos 

mistos mas com níveis de desempenho semelhantes, arbitragem de jogos por 

rapazes e raparigas, … 

 Sendo as interacções do professor com os discentes um factor 

importante na promoção da igualdade de oportunidades, foi feita uma 

compilação de dados relativos às dimensões instrução, motivação e gestão, 

respectivamente para rapazes e raparigas. As observações para este efeito 

foram realizadas em seis aulas repartidas pelos três períodos escolares e 

verificaram-se em três aulas cujos temas principais eram desportos colectivos e 

noutras três aulas em que os temas principais foram direccionados para 

desportos de carácter individual. O tempo de aula observado foi de 90 minutos, 

o que deu uma média de 9h por estudante estagiário. 

 Duma análise global dos dados recolhidos sobre as interacções por 

discente, desde logo constata-se, em todos os estudantes estagiários, que os 

rapazes são alvo de maior número de interacções do que as raparigas. Nestas 

interacções, a dimensão instrução apresenta uma ligeira supremacia nos 

rapazes, mas é curioso verificar-se que, nesta mesma dimensão, os valores 

são distintos conforme estamos perante aulas em que os temas principais se 

direccionam para desportos colectivos ou para desportos individuais. Verifica-

se um maior número de instruções para rapazes nos desportos colectivos e o 

inverso passa-se nos desportos individuais, isto é, nos desportos individuais 

são as raparigas que usufruem de maior número de instruções. Apesar deste 

quadro se manter praticamente inalterado ao longo do ano lectivo, verifica-se 

no entanto que a diferença dos valores entre instruções para rapazes e 

raparigas, quer nos desportos colectivos, quer nos desportos individuais, foi-se 

reduzindo ao longo dos períodos lectivos. 

 Relativamente à dimensão motivação, parece verificar-se alguma 

tendência para as raparigas receberem mais interacções por parte do professor 
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do que os rapazes e, ainda, que esta dimensão é mais evidente nos rapazes 

quando as aulas são direccionadas para desportos individuais. 

 Quanto à dimensão gestão, os rapazes são nitidamente alvo de mais 

interacções que as raparigas, por parte de todos os estudantes estagiários e 

qualquer que seja o tema da aula. Acrescenta-se, no entanto, que estas 

discrepâncias são mais evidentes nos desportos individuais. Estas interacções 

visam fundamentalmente a gestão de comportamentos dos alunos. 

 Com efeito, as interacções entre docentes e discentes em Educação 

Física parecem ser influenciadas por variáveis como a instrução, a motivação, 

os modos de gestão da aula e os temas do currículo.  

 

 C3: Situações promotoras de igualdade de oportunidades 

 Identificação de situações promotoras de igualdade de oportunidades. 

 

 `Procuro que o ensino seja mais individualizado, senão já não 

vão ter igualdade de oportunidades´ [2: 1 – 7]. 

 

 `Estou de acordo com o colega (estagiário 1)´ [2: 2 – 7]. 

 

`Quando planeio uma aula, tento que no nível mais avançado 

façam um determinado jogo, os outros que não conseguem chegar a 

esse nível fazem um jogo com um número mais reduzido de 

jogadores, para os aspectos técnicos também faço a mesma coisa, 

com exercícios mais básicos para os de nível um, os mais 

elementares e os outros mais avançados, ou seja, tento criar 

exercícios para o nível em que estão os alunos´ [2: 3 – 7]. 

 

Relativamente a estas respostas, podemos constatar que as situações 

que os estudantes estagiários propõem para a criação de igualdade de 

oportunidades são extremamente reduzidas e cingem-se praticamente à 

apresentação de situações de ensino / aprendizagem diferenciadas segundo os 

níveis de desempenho dos alunos, jogos reduzidos e um ensino mais 

individualizado. 
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Devemos no entanto referir que da observação das aulas e dos planos 

de aula por eles elaborados existem outras preocupações que não foram 

expressas nas respostas, talvez por esquecimento. Relativamente a feedbacks 

prestados pelos estudantes estagiários aos alunos, houve uma significativa 

evolução no sentido das suas instruções, correcções e incentivos se 

direccionarem de igual modo para os rapazes e raparigas. Por outro lado, 

também ao nível dos planos de aula, se verificou que os estudantes estagiários 

começaram a preocupar-se com a formação dos grupos de trabalho, definindo-

os previamente, com situações de ajuda em que por vezes são as raparigas 

que as dirigem (não por favor, mas por mérito), na arbitragem de jogos e 

noutras situações em que as raparigas também assumiam com naturalidade a 

condução do exercício proposto pelo professor.   

Podemos afirmar que as alterações nas actuações pedagógico-

didácticas dos estudantes estagiários não são assim tão significativas, nem 

eventualmente poderiam ser, no entanto, podemos igualmente concluir que 

houve algum progresso. Esta constatação é reforçada pelos seguintes 

aspectos: verificou-se uma preocupação em criar oportunidades para que 

todos, independentemente do sexo, tenham sucesso e protagonismo nas 

aulas; diferenciar o ensino em função dos níveis de desempenho dos 

alunos/as; preocuparem-se com a promoção das raparigas no desporto escolar 

e extra-escolar; promoverem espírito de cooperação e colaboração e 

valorizarem de igual modo actividades conotadas com o masculino e o 

feminino.  

 

 

Categoria D: Avaliação e Modalidade Desportiva 

 

 Nesta categoria agrupámos toda a informação que se relaciona com a 

avaliação relativamente aos desportos colectivos e aos desportos individuais, 

procurando saber qual a perspectiva dos estudantes estagiários relativamente 

à avaliação e modalidade desportiva, daí termos criado duas subcategorias. 
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 D1: Avaliação em Desportos Individuais 

 

 `Na ginástica as raparigas tendem a chegar ao nível dos 

rapazes´ [1: 1 – 10]. 

 

 `Na ginástica as raparigas têm notas mais altas que os rapazes 

e aplicam-se mais; no atletismo, como por exemplo as corridas e os 

saltos, os rapazes já obtêm melhores níveis´ [1: 2 – 10]. 

 

 `Tem influência devido às ideias que regem a nossa sociedade, 

desde muito cedo que se habitua que a ginástica é para meninas, 

futebol é para os meninos e portanto é perfeitamente normal quando 

eles chegam ao 5º e 6º anos os rapazes joguem futebol e as meninas 

façam mais ginástica´ [1: 3 – 10]. 

 

 Esta questão voltou a ser colocada na entrevista grupo focal realizada 

em Abril de 2009. 

 

 `Eu acho que apesar de tudo há sempre alguma influência da 

modalidade na avaliação, os rapazes por norma aplicam-se mais nos 

jogos, enquanto as raparigas se interessam mais pela ginástica. [2: 1 

– 10]. 

 

 `Acho que há estudos que dizem que os rapazes gostam mais 

de desportos colectivos e as raparigas gostam mais de desportos 

individuais e isso pode influenciar, claro, o empenho delas na 

modalidade e com isso a sua avaliação, eu continuo a achar que cada 

professor deve ter estratégias de forma a cativar os alunos para as 

diferentes modalidades´ [2: 3 – 10]. 
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 Embora de forma pouco nítida, os estudantes estagiários percepcionam 

alguma resistência das raparigas às modalidades ditas colectivas, e nos 

rapazes um distanciamento relativamente à ginástica, o que reforça a crença 

de que existem actividades desportivas mais vocacionadas para raparigas e 

outras para rapazes. 

 Solicitou-se que esclarecessem relativamente à ginástica, sendo esta 

denominação muito ampla, a que tipo de ginástica se referiam. 

 

 `Nas minhas aulas verifico que as raparigas gostam mais de 

exercícios no solo, elementos de ligação, o salto de gato, a 

espargata, a ponte, … os rapazes gostam dos saltos no mini-

trampolim´, `As modalidades influenciam, agora cabe ao professor 

tentar cativar, dar mais atenção às raparigas, tentar motivá-las mais, 

terem um empenho maior sobretudo nos desportos colectivos´ [2: 2 

– 10]. 

 

 `Na minha turma acontece o mesmo, acho que as raparigas 

não gostam tanto dos saltos por terem medo´, `Eu acho que os 

rapazes são mais atraídos pelas actividades que envolvem risco, 

enquanto as raparigas não´ [2: 1 – 10]. 

 

 `Na minha turma, nenhum rapaz gosta de ginástica, nem 

mesmo dos saltos, as raparigas … também há algumas que não 

gostam de ginástica, de ginástica desportiva. Como não damos 

ginástica rítmica não sei, talvez gostassem mais´ [2: 3 – 10]. 

 

 A ginástica continua a ser a modalidade referenciada como aquela em 

que raparigas melhor se sentem e os rapazes menos gostam, com a excepção 

dos saltos.  

 Velhos preconceitos sobre modalidades mais adequadas para rapazes e 

/ ou raparigas subsistem, quer nos estudantes estagiários, quer nos discentes. 

Verificam-se igualmente diferentes expectativas dos estudantes estagiários em 

relação ao desempenho de alunos e alunas. Também são percepcionados por 
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um estudante estagiário maiores níveis de auto-confiança nos rapazes do que 

nas raparigas, o que pode ter repercussões no empenhamento das tarefas 

propostas para as aulas e consequentemente na avaliação final. 

 

 

 D2: Avaliação em Desportos Colectivos. 

 

 `… No caso das modalidades colectivas poderá haver diferenças 

entre rapazes e raparigas, … nomeadamente nos colectivos futebol, 

basquetebol e nos individuais, a razão de tal motivo tem quase 

sempre a ver com as vivências que os rapazes apresentam e as 

raparigas não´ [1: 1 – 10]. 

 

 `Nas modalidades ditas colectivas os rapazes têm notas 

superiores. A avaliação final está relacionada com as modalidades 

abordadas em cada período, ou seja, nas modalidades colectivas os 

rapazes provavelmente terão notas superiores e nas modalidades 

individuais as raparigas terão notas superiores. Esta diferença julgo 

que é fruto de experiências anteriores que os rapazes têm em 

desportos colectivos e também em alguns desportos individuais como 

por exemplo as corridas e os saltos´ [1: 2 – 10]. 

 

 `… Como uns têm mais exercitação numa modalidade que 

outros, no momento em que são avaliados, devido às vivências que 

tiveram, influencia claramente. Agora se rapazes e raparigas fossem 

enfiados numa redoma de vidro e só exercitassem aqui na escola, 

acredito seriamente que não iriam fazer diferença em nada, porque o 

que está em causa é um conjunto de vivências anteriores e portanto 

os casos de por exemplo futebol e ginástica têm influencia na 

avaliação´ [1: 3 – 10]. 
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 Algumas incongruências nos discursos dos estudantes estagiários 

tornam-se evidentes, nomeadamente quando é referido que é feita uma 

avaliação tendo em conta o ponto de partida de cada aluno/a e não em relação 

a um aluno médio. 

 

 A mesma questão foi levantada na entrevista realizada em Abril, 

entrevista grupo focal, tendo passado portanto cinco meses desde a primeira 

entrevista individual. 

 

 `Eu acho que apesar de tudo há sempre alguma influência da 

modalidade na avaliação, os rapazes aplicam-se mais nos jogos, 

enquanto que as raparigas se interessam mais pela ginástica´ [2: 1 – 

10]. 

 

 `Penso que os rapazes conseguem obter níveis superiores nos 

desportos colectivos, sobretudo no futebol, nas modalidades 

individuais a avaliação é semelhante´[2: 2 – 10]. 

 

 `Lá está é uma questão de valores, aquela velha história de 

que o voleibol é modalidade para as meninas e o futebol é 

modalidade para rapazes pode influenciar os alunos, agora os 

professores acho que não. Pode influenciar os alunos no empenho, 

porque há muitos alunos que vão jogar voleibol, isto é modalidade de 

meninas e não gostam, as meninas, futebol é modalidade de rapazes 

e não gostam, nem se aplicam tanto. [2: 3 – 10]. 

 

  

 Verifica-se novamente nos estudantes estagiários a crença de que 

existem modalidades mais vocacionadas para raparigas e outras para rapazes, 

percepcionam resistência das raparigas às modalidades colectivas, com 

particular destaque para o futebol, enquanto que nos rapazes um 

distanciamento relativamente à ginástica. 
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 A genderização das actividades desportivas deve-se, para estes 

estudantes estagiários, fundamentalmente a questões de ordem cultural. As 

raparigas acabam por ser vítimas de uma educação alicerçada em padrões 

culturais e sociais que modelam os padrões estéticos segundo o género. 

Determinados desportos são indicados pelas características de feminilidade ou 

de masculinidade associadas à estética dos seus movimentos. 

  

 

 Categoria E: Percepção de estudantes estagiários relativamente à 

classificação de alunos/as em Educação Física 

 

 Procurámos nesta categoria englobar toda a informação recolhida sobre 

a percepção que os estudantes estagiários possuem relativamente aos 

resultados que os/as alunos/as alcançam na disciplina de Educação Física. 

 

 `Penso que os rapazes terão maior nível de desempenho, penso 

que as raparigas, pelo nível de desempenho, por vezes são 

beneficiadas. Se fossemos a avaliar um rapaz que fizesse o mesmo 

que a rapariga se calhar o rapaz sairia prejudicado, ou seja, às 

raparigas damos um pouco mais atenção. Relativamente aos 

feedbacks, talvez sejam fornecidos mais aos rapazes do que às 

raparigas. Os alunos partem de níveis diferentes e chegam com 

pontos diferentes, avalio a evolução, o caminho que  eles percorrem´ 

[1: 1 – 12]. 

 

 ` Dum modo geral as notas dos rapazes são superiores, penso 

que por influência do professor, porque inconscientemente damos 

mais atenção aos rapazes porque têm mais apetência para o 

desporto, isto porque são mais dadas modalidades colectivas e 

geralmente os rapazes evidenciam-se mais. Mesmo havendo o 

atletismo, a ginástica e de certa forma o badminton, damos mais 

motivação aos rapazes, mais feedbacks e de melhor qualidade, as 
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raparigas por vezes inibem-se, não dando muita oportunidade ao 

professor para as ajudar´ [1: 2 – 12]. 

 

 `A ideia que eu tenho é que os rapazes têm quase sempre 

melhores notas que as raparigas, porque têm mais força, mais 

vivências ou porque gostam mais da aula… Em conclusão penso que 

os rapazes obtêm melhores níveis nas modalidades colectivas e as 

raparigas nas modalidades individuais´ [1: 3 – 12]. 

 

 É de realçar, desde logo, o reconhecimento que dois dos estudantes 

estagiários têm relativamente às suas interacções com os alunos nas aulas. 

Ambos percepcionam que as suas interacções nas aulas são diferentes 

consoante elas se dirigem a rapazes ou a raparigas. Mais uma vez os 

discursos apoiam-se na capacidade força como aspecto explicativo dos alunos 

obterem melhores classificações do que as alunas. 

Constatamos das observações realizadas nas aulas dos estudantes 

estagiários, que efectivamente se verificava uma maior interacção com os 

rapazes do que com as raparigas, e que esta interacção era mais evidente nas 

aulas cujos temas se centravam nos desportos colectivos. É de assinalar, 

contudo, uma grande evolução neste capítulo, resultado fundamentalmente das 

discussões e reflexões mantidas durante as reuniões do núcleo de estágio. 

 A mesma questão foi posta aos estudantes estagiários na segunda 

entrevista, entrevista grupo focal, em Abril de 2009. 

 

 `Eu acho que proporcionalmente as raparigas têm piores notas 

que os rapazes. Terá a ver com o tal preconceito dos alunos, terá a 

ver com a cultura dos alunos … Acho que devemos ter em conta a 

evolução dos alunos´ [2: 1 -12]. 

 

 `Na minha turma há uma ligeira preponderância dos rapazes, 

os rapazes têm melhores notas, o programa poderá ter alguma 

influência … dá-se mais desportos colectivos do que individuais, isto 

é, as notas têm a ver com as modalidades que estão a ser 
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trabalhadas. A avaliação terá que ser o mais individualizada possível, 

ter em conta o ponto de partida do aluno e o ponto de chegada´ [2: 

2 – 12]. 

 

 `Depende das modalidades que estou a trabalhar, os interesses 

dos alunos, logo o interesse está relacionado com o empenho … 

Relativamente à forma como os professores avaliam, poderá 

influenciar ou não, a questão de ser rapaz ou rapariga do ponto de 

vista fisiológico em algumas idades é normal que a coordenação dos 

alunos seja um pouco superior à das alunas e isso se calhar 

beneficia-os, a nossa disciplina é essencialmente prática, os alunos 

tem que ter prática e nós avaliamos o desempenho físico, se calhar 

noutras disciplinas as raparigas conseguem ter outros desempenhos 

por serem mais pacatas e estarem mais concentradas e conseguem 

se calhar serem beneficiadas pelo contexto da disciplina, se calhar é 

normal que na nossa os rapazes sejam beneficiados pelo tipo de 

disciplina, pela forma como é a aula´ [2: 3 – 12]. 

 

 Uma vez mais a questão voltou a ser colocada aos estudantes 

estagiários na terceira entrevista individual, em Junho de 2009. 

 

 `Existem diferenças, embora não sejam tão grandes quanto 

isso, a escala de 1 a 5 não permite diferenças muito grandes, eu 

tenho a ideia que os rapazes têm melhores notas que as raparigas, 

isso terá a ver com o desempenho deles a nível de conhecimento de 

jogo que lhes permite evoluir muito mais que as raparigas, nesse 

contexto as raparigas tendem a não conhecer tão bem as 

modalidades, os rapazes conhecem as regras, os jogadores, isso 

possibilita-lhes compreender melhor o jogo, compreender melhor a 

forma como se faz, tentam imitar´ [3: 1 – 8]. 
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 `No atletismo e na ginástica não houve grandes diferenças, no 

badmington também não, no futebol e nos outros desporto colectivos 

já se verificou algumas diferenças, sobretudo no futebol. Alguns 

alunos já jogam futebol fora da escola, outros no intervalo também 

jogam, enquanto que as raparigas não tiveram contacto nenhum, 

revelando muitas dificuldades, não gostam da modalidade, sentem-se 

pouco motivadas, trabalham pouco, mesmo tentando fazer tarefas 

mais simples para elas, não é fácil motivá-las, portanto penso que há 

sempre algumas diferenças´ [3: 3 – 8]. 

 

 `Duma forma geral, acho que os rapazes por norma conseguem 

obter melhores níveis que as raparigas. Por dois motivos, o reportório 

motor com que os rapazes já chegam à escola e o segundo é 

relativamente à formação dos professores, que falamos nas reuniões 

de estágio, que é o facto de estarmos à alerta ou não, sobre as 

diferenças de género que existe à partida, isto dá algum trabalho, 

porque uma pessoa perde mais quinze minutos a preparar a aula, a 

pensar nas questões de género´ [3: 3 – 8]. 

 

 Ao fim de um ano de estágio, mais uma vez os estudantes estagiários 

referem como justificação para esta diferença os factores culturais, as vivências 

motoras anteriores, os currículos e conteúdos programáticos mais apelativos 

para os rapazes e uma avaliação que por vezes não tem em consideração as 

diferenças de género. 

 “Não será que os discursos e práticas dos programas de ensino não 

integram também crenças relativas aos conteúdos a ensinar e de valorização 

geral da Educação Física, de orientação específica das matérias de ensino e 

de processos de ensino e aprendizagem? E essas crenças são independentes 

do sexo dos alunos/as?” (Siedentop e Tannehill, 2000). 
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 No âmbito do presente estudo, e considerando os seus grandes temas, 

salientamos os seguintes aspectos conclusivos: 

 

 - A dimensão de género não se constitui como um tema transversal na 

formação dos estudantes. 

- Os estudantes estagiários assinalam como temas marcantes na sua 

formação didáctica a planificação e as funções da avaliação. 

 - A nível do planeamento e planos de aula, na fase inicial do estágio, não 

se verificava qualquer tipo de diferenciação em função das diferenças de 

género e de desempenho. 

- Os estudantes estagiários consideram características de um bom/a 

aluno/a o empenho e a participação activa nas tarefas da aula, num patamar 

igualitário ao da prestação motora. 

 - Os estudantes estagiários apontam como aspectos que contribuem 

para a diferença nas classificações entre alunos e alunas, factores biológicos, 

culturais e imputáveis a si próprios. 

 - Os estudantes estagiários têm expectativas inferiores relativamente às 

alunas, nas aulas de Educação Física. 

 - Os alunos e as alunas são alvo de tratamento diferenciado, quer 

durante a aula, quer na própria avaliação em prejuízo das alunas. 

 - Na disciplina de Educação Física, parecem persistir valores sexistas, 

expressos pelos preconceitos de género revelados nos discursos e ainda pela 

existência de práticas genderizadas. 

 - Os conteúdos programáticos são perspectivados, pelos estudantes 

estagiários, como sendo mais favoráveis e motivadores para os alunos e com 

repercussões negativas nas alunas e nos alunos menos hábeis.  

 - A influência das modalidades desportivas na avaliação é determinante 

na classificação dos alunos, obtendo os rapazes níveis superiores nos 

desportos colectivos, enquanto nos desportos individuais, as diferenças entre 

rapazes e raparigas não são significativas. 

- Os estudantes estagiários são portadores de crenças, expressas nas 

suas falas e nas suas práticas lectivas, que interferem na promoção de 

igualdade de oportunidades de aprendizagem e consequentemente na 

avaliação. 
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 - Os estudantes estagiários percepcionam diferenças quanto à igualdade 

de oportunidades na prática desportiva, sendo as alunas as mais prejudicadas. 

 - Os estudantes estagiários percepcionam que os alunos obtêm 

classificações superiores às alunas. 
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Recomendações: 

 

- Uma alteração de procedimentos e práticas de ensino dos estudantes 

estagiários, nomeadamente quanto à dimensão de género, requer uma 

intervenção mais acentuada durante o percurso académico, bem como durante 

o estágio pedagógico. 

- Sempre que possível, seleccionar conteúdos curriculares “novos”, em 

que o ponto de partida dos alunos é semelhante. 

- Recorrer à utilização de modelos desportivos masculinos e femininos, 

valorizando-os de igual modo e fomentar nos alunos/as graus de expectativas 

elevados. 

- A formação de professores deve ser entendida como um processo 

contínuo, nesta perspectiva, quer professores quer sistema educativo, não 

podem descurar aspectos relacionados com a coeducação e igualdade de 

oportunidades. 
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Anexo 1 

XIX 

GUIÃO DA ENTREVISTA - 1 
 

 Olá! Sou o António Portela, encontro-me a fazer um trabalho tendo em 

vista a obtenção do grau académico mestre. Gostaria de pedir a sua 

colaboração para responder a umas questões informais. Pretendo 

compreender o tema da avaliação na disciplina de Educação Física, enquanto 

estudante  estagiário, a sua opinião e perspectivas sobre o tema. 

 Solicito então que tenhamos duas pequenas conversas, uma 

calendarizada para a primeira quinzena de Novembro e uma outra para a 

primeira quinzena de Junho. Estas conversas, se não se importasse, seriam 

gravadas, para poder estar com atenção ao que me vai dizer. Quanto à 

gravação, não há problema, porque não será revelado o seu nome, nem a 

escola na qual se encontra a realizar estágio pedagógico. 

 

 IDENTIFICAÇÃO 

 

 1 – Vou apenas pedir alguns dos seus dados. Qual a sua idade? 

 2 – Já tem experiência na leccionação de aulas de Educação Física? Se 

sim, em que faixa etária e o número de anos? 

 3 – Na sua formação académica, ao nível didáctico / pedagógico, foram 

abordados vários temas. Refira aqueles que mais destacaria. 

 

 QUESTÕES 

 

 4 – Defina o que entende por bom aluno. 

 5 – Uma das tarefas de qualquer docente é a avaliação. Para que serve 

a avaliação? 

 6 – Como planifica a avaliação? 

 7 – Que critérios e/ou procedimentos adopta no processo de avaliação? 

 8 – O que valoriza na nota de cada aluno? 

 9 – O género influência a avaliação? Como? Porquê? 

 

 10 – A modalidade desportiva tem influência na avaliação final (quanto 

ao género)? De que modo? 
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 11 – Ao nível do planeamento das unidades didácticas e dos planos de 

aula, tem preocupações relativamente ao género? 

 12 – Como percepciona as notas obtidas no final do período pelos 

alunos(as)? Existem ou não diferenças quanto ao nível alcançado pelo aluno e 

pela aluna? 

 13 – Por que motivo ocorre essa situação? 

 

 FIM 

 

 Agradeço-lhe a atenção e a disponibilidade, além da sua preciosa 

colaboração neste trabalho. Espero que tudo corra bem durante este ano 

lectivo.  
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GUIÃO DA ENTREVISTA – 2 

 

Grupo focal 
 

 Olá! Sou António Portela, encontro-me a fazer um trabalho tendo em 

vista a obtenção do grau académico mestre. Gostaria de pedir a vossa 

colaboração para responderem a umas questões informais. Pretendo 

compreender o tema da avaliação na disciplina de Educação Física, enquanto 

estudantes  estagiários, a vossa opinião e perspectivas sobre o tema. 

 Solicito, então, que tenhamos uma entrevista conjunta. Esta entrevista 

se não se importassem, seria gravada, para poder estar com atenção ao que 

me vão dizer. Quanto à gravação, não há problema, porque não será revelado 

o vosso nome, nem a escola na qual se encontram a realizar estágio 

pedagógico. 

 

1 – O que entendem por bom aluno/a? 

2 - Uma das tarefas de qualquer docente é a avaliação. Para que serve 

a avaliação? 

3 – Como planificam a avaliação? 

4 – Que critérios e/ou procedimentos adoptam no processo de 

avaliação? 

5 – Como tratam as informações que recolhem na avaliação? (no 

sentido de perceber se realmente se servem das informações para o 

planeamento e para a diferenciação do ensino/pedagógica). 

6 – O que entendem por “igualdade de oportunidades” na 

aprendizagem? 

7 – Como julgam que podem criar igualdade de oportunidades na 

aprendizagem? 

8 – O que valorizam na nota de cada aluno? Porquê? 

9 – O género influencia a avaliação? Como? Porquê? 

10 – A modalidade desportiva tem influência na avaliação final (quanto 

ao género)? De que modo? (quando falarem na ginástica, não esquecer que na 

1ª entrevista parecia que a ideia de ginástica era muito restrita. Que / Qual 

ginástica?) 
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11 – Ao nível do planeamento das unidades didácticas e dos planos de 

aula têm preocupações relativamente ao género? Como? São capazes de me 

dar exemplos? 

12 – Como percepcionam as notas obtidas no final do período pelos 

alunos/as? Existe ou não diferença quanto ao nível alcançado pelo aluno e pela 

aluna? 

13 – Por que motivo ocorre essa situação? 

 

FIM 

 

Agradeço a vossa atenção e a disponibilidade, além da vossa preciosa 

colaboração neste trabalho. 
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GUIÃO DA ENTREVISTA – 3 

 

 Olá! Sou o António Portela. Tal como tinha combinado na primeira 

entrevista, solicito novamente a sua colaboração para responder a umas 

questões informais. Pretendo compreender o tema da avaliação na disciplina 

de Educação Física, enquanto estudante  estagiário, a sua opinião e 

perspectivas sobre o tema. 

 Esta conversa, se não se importasse, seria gravada, para poder estar 

com atenção ao que me vai dizer. Quanto à gravação, não há problema, 

porque não será revelado o seu nome, nem a escola na qual se encontra a 

realizar estágio pedagógico. 

 

 QUESTÕES 

 

 1 – Alguma literatura refere que a Educação Física tende a reforçar e a 

reproduzir estereótipos. Qual a sua opinião acerca desta ideia? 

 2 – O que entende por questões de género em Educação Física? 

 3 – Qual a percepção que sente neste confronto? (género versus 

Educação Física). 

 4 – Acha suficientemente trabalhada a dimensão de género na 

faculdade? Proporia outra carga horária? Uma cadeira sobre esta temática? … 

 5 – Quais foram os pontos mais positivos e negativos durante o estágio? 

 6 – Estando o ano de estágio a terminar e após esta experiência que 

vivenciou, relativamente às aulas de Educação Física, qual a sua opinião: aulas 

mistas, porquê? Aulas separadas, porquê? 

 7 – Relativamente aos critérios de avaliação, na sua opinião deverão ser 

os mesmos? Porquê? Deverão ser diferentes? Porquê? 

 8 – E relativamente às unidades didácticas, deveriam ser diferentes? 

Com o mesmo número de aulas? 

 9 – E os conteúdos deveriam ser iguais ou alterados? Porquê? 

 10 – No domínio do “saber estar” (atitudes) teve preocupações 

propositadas nas relações entre rapazes e raparigas? Dê alguns exemplos 

(cooperação, respeito pelo/a colega, responsabilização…). 



Anexo 3 

XXVIII 

 11 – Ainda relativamente ao domínio do “saber estar”, na sua opinião, 

quais são os comportamentos mais relevantes? (Listagem). 

 12 – Como avalia a sua preocupação relativamente às questões de 

género? Houve alterações ao longo do ano lectivo? 

 

 FIM 

 Agradeço-lhe a atenção, a disponibilidade e a sua preciosa colaboração 

neste trabalho.   
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Número médio de interacções  por sexo 

 

 

Estagiário 1 

 

Rapaz 

(M) 

 

Rapariga 

(F) 

Diferença  

entre  

sexos (M. e F.) 

1º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 5,3 4,6 0,7 M 

- Motivação 2,6 2,8 0,2 F 

- Gestão 1,8 0,6 1,2 M 

- Total 9,7 8,0 1,7 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 5,1 5,2 0,1 F 

- Motivação 2,3 2,0 0,3 F 

- Gestão 2,0 0,5 1,5 M 

- Total 9,4 7,7 1,7 M 

2º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 6,1 5,5 0,6 M 

- Motivação 3,8 4,0 0,2 F 

- Gestão 1,5 0,7 0,8 M 

- Total 11,4 10,2 1,2 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 5,8 6,2 0,4 F 

- Motivação 3,0 2,8 0,2 F 

- Gestão 2,1 0,4 1,7 M 

- Total 10,9 9,4 1,5 M 

3º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 5,8 5,6 0,2 M 

- Motivação 3,5 3,8 0,3 F 

- Gestão 1,7 0,5 1,2 M 

- Total 11,0 9,9 1,1 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 6,0 6,3 0,3 F 

- Motivação 2,8 2,9 0,1 F 

- Gestão 2,1 0,7 1,4 M 

- Total 10,9 9,9 1,0 M 
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Estagiário 2 

 

Rapaz 

(M) 

 

Rapariga 

(F) 

Diferença  

entre 

Sexos (M. e F.) 

1º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 4,4 3,3 1,1 M 

- Motivação 4,2 4,8 0,6 F 

- Gestão 1.6 0,7 0,9 M 

- Total 10,2 8,8 1,4 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 4,9 4,9 0  

- Motivação 2,2 2,3 0,1 F 

- Gestão 1,9 0,9 1,0 M 

- Total 9,0 8,1 0,9 M 

2º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 4,6 4,2 0,4 M 

- Motivação 2,0 2,2 0,2 F 

- Gestão 1,3 0,8 0,5 M 

- Total 7,9 7,2 0,7 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 3,1 3,5 0,4 F 

- Motivação 2,3 2,7 0,4 F 

- Gestão 0,9 0,6 0,3 M 

- Total 6,3 6,8 0,5 F 

3º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 5,2 4,9 0,3 M 

- Motivação 2,2 2,1 0,1 M 

- Gestão 1,1 0,6 0,5 M 

- Total 8,3 7,6 0,7 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 4,1 3,9 0,2 M 

- Motivação 2,4 2,5 0,1 F 

- Gestão 0,9 0,5 0,4 M 

- Total 7,4 6,9 0,5 M 
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Estagiário 3 

 

Rapaz 

(M) 

 

Rapariga 

(F) 

Diferença 

entre   

sexos (M. e F.) 

1º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 10,4 9,7 0,7 M   

- Motivação 0,5 0,8 0,3 F 

- Gestão 0,8 0,5 0,3 M 

- Total 11,7 11,0 0,7 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 9,8 10,3 0,5 F 

- Motivação 0,9 0,5 0,4 M  

- Gestão 1,0 0,4 0,6 M 

- Total 11,7 11,2 0,5 M 

2º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 9,9 9,5 0,4 M 

- Motivação 0,6 0,9 0,3 F 

- Gestão 0,7 0,4 0,3 M 

- Total 11,2 10,8 0,4 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 9,3 9,5 0,2 F 

- Motivação 0,8 0,5 0,3 M 

- Gestão 0,9 0,3 0,6 M 

- Total 11,0 10,3 0,7 M 

3º 

P 

E 

R 

Í 

O 

D 

O 

 

Desportos 

Colectivos 

- Instrução 9,8 9,4 0,4 M 

- Motivação 0,6 0,7 0,1 F 

- Gestão 0,9 0,7 0,2 M 

- Total 11,3 10,8 0,5 M 

 

Desportos 

Individuais 

- Instrução 9,5 9,7 0,2 F 

- Motivação 0,7 0,6 0,1 M 

- Gestão 1,1 0,4 0,7 M 

- Total 11,3 10,7 0,6 M 

 


