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RESUMO 

 

A disciplina de Educação Física, não diferente das outras disciplinas do currículo 
escolar, deve ter como seu principal objetivo contribuir na formação dos alunos, 
dando-lhe uma formação que possibilite ter reflexões crítica, que permita diante de 
situações diversas, se posicionarem adequadamente de forma consciente, sendo 
que para isso acontecer é necessário verificar através da avaliação escolar, se 
efetivamente, nossos objetivos estão sendo atingidos. Todavia, ao chegar ao 
momento de avaliar, os professores de Educação Física se deparam com vários 
questionamentos e duvidas com relação a esse ato. Muitas vezes enfrentando 
dificuldades para colocar em prática essa ferramenta pedagógica chamada 
avaliação. Diante disso buscamos compreender as diferentes maneiras de avaliar 
nas aulas de Educação Física Escolar, através da pesquisa na literatura. Tendo em 
vista uma pesquisa bibliográfica que de acordo com Cervo e Bervian (2006), procura 
esclarecer determinados problemas por meio de referências bibliográficas 
publicadas em documentos. Já para Gil (1999), a pesquisa bibliográfica se constitui 
a partir de material já elaborado, composto por livros e artigos científicos.  
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ABSTRACT 

 

The Physical Education, no different from other subjects of the curriculum, must have 
as its main objective to contribute to the training of students, giving it a formation that 
allows to have critical reflections, to enable facing different situations, to position 
themselves properly so conscious, and for that to happen you need to check through 
school evaluation, effectively, our objectives are being achieved. However, to get the 
time to evaluate the physical education teachers are faced with many questions and 
doubts regarding this act. Often they are struggling to put into practice this 
pedagogical tool called evaluation. Therefore we seek to understand the different 
ways to evaluate the physical education classes through research in the literature. 
Given a literature search that according to Hart and Bervian (2006), seeks to clarify 
certain issues through references published in documents. As for Gil (1999), the 
literature is constituted from already prepared material, composed of books and 
scientific articles. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Ao longo dos tempos a Educação Física escolar passou por várias 

modificações, migrando de visões tradicionais para visões ligadas a cultura corporal 

e ao contexto social.  Nesse decorrer, surgiram reflexões críticas sobre a prática da 

Educação Física no ensino/aprendizagem.  

 Dentro do período histórico, os estudiosos da Educação Física procuraram 

desenvolver metodologias que assegurassem a permanência da disciplina dentro 

das escolas brasileiras, e essas metodologias influenciadas pelos interesses 

políticos, apresentavam características diferentes.  Essas características 

desenvolveram um processo de ensino-aprendizagem que influência as formas de 

avaliação (FERNANDEZ; GREENVILE, 2007). 

A partir das mudanças realizadas do contexto educacional e social, avaliação 

na Educação Física escolar deve considerar a expressão individual cultural e 

corporal dos alunos. A avaliação na Educação Física escolar deve conscientizar os 

alunos do que deve ser mudado na prática educacional, favorecendo o processo de 

ensino-aprendizagem conforme citado por Bratifische (2003). 

Entretanto, a Educação Física, ao contrário de outras disciplinas, buscou 

durante muitos anos sua legitimação perante a educação escolar, tentando provar a 

que veio, principalmente, a partir da inserção obrigatória nas instituições de ensino 

(FERNANDEZ; GREENVILE, 2007).  

 A Educação Física passou por momentos onde a avaliação pregava a ordem, 

corpos perfeitos, corpos aptos ao trabalho e a servir. Estamos falando da Educação, 

voltada unicamente para o alto rendimento e movimentos perfeitos. Em contrapartida 

deixando de lado os aspectos cognitivos, afetivos e morais dos alunos.  

De acordo com Soares et al (1992), a avaliação do processo educacional vai 

muito além de simplesmente aplicar provas, levantar dados, selecionar e classificar 

alunos. Para que possamos ter uma melhor compreensão disso é necessário 

entender que a avaliação no processo de ensino-aprendizagem deve está 

relacionada ao projeto pedagógico escolar, e incluída nos processos das atividades 

pedagógicas, processo inserido efetivamente de forma dialética com tudo o que a 

escola toma como responsabilidade, corporifica, modifica e reproduz.  
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 A avaliação é um processo muito mais amplo que atribuir uma nota. Na 

verdade, avaliar é um processo que procura entender as dificuldades dos alunos e 

melhorar sua aprendizagem. Avaliar é mais amplo que simplesmente observar  

exclusivamente o rendimento dos alunos em uma prova e considerá-lo aprovado ou 

reprovado, mesmo porque cada aluno chega à escola  trazendo consigo  práticas e 

vivências corporais com certo nível de conhecimento, carregando experiências 

anteriores e conhecimentos individuais (DARIDO, 2011). 

 Quando tratamos de qualquer assunto relacionado ao meio educacional a 

avaliação é extremamente importante. Avaliar na Educação Física escolar como 

qualquer outra disciplina exige do professor um vasto conhecimento de causa.  

 Na Educação Física a avaliação deve ser um diagnóstico, tendo o intuito de 

encontrar as eventuais falhas no processo de Ensino-aprendizagem. Buscando 

sempre direcionar o processo de construção do conhecimento a partir dos 

indicativos que a avaliação nos proporciona (BRATIFISCHE, 2003).   

  No decorrer deste trabalho vamos pontuar as eventuais mudanças na 

avaliação em Educação Física Escolar, o trato histórico dessa disciplina com as 

tendências avaliativas, buscando demonstrar como se deu essa prática no contexto 

escolar, evidenciando as influências da sociedade em um olhar histórico sobre a 

avaliação em Educação Física escolar. 

Tendo como objetivo compreender as diferentes maneiras de avaliar nas 

aulas de Educação Física escolar, através de pesquisas na literatura. Verificando os 

principais conceitos sobre avaliação no processo ensino-aprendizagem, entendendo 

como as tendências avaliativas são adotadas nas aulas de Educação Física escolar 

e analisar de acordo com a literatura como o processo avaliativo em Educação 

Física escola é realizado. 

O estudo realizado tem como metodologia uma pesquisa bibliográfica que de 

acordo com Cervo e Bervian (2006), procura esclarecer determinados problemas por 

meio de referências bibliográficas publicadas em documentos. Já para Gil (1999), a 

pesquisa bibliográfica se constitui a partir de material já elaborado, composto por 

livros e artigos científicos. 

 A seguir, vamos abordar um pouco da avaliação em um contexto geral da 

educação, demonstrando os métodos de ensino citados pelos principais estudiosos 

da avaliação em educação.  



10 
 

2  AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

Estudamos algumas visões da avaliação na educação e nelas pudemos 

analisar o pensamento de alguns autores. Vamos abordar métodos de avaliação 

expostos pelos estudiosos e suas considerações. Pontuando as diferentes ações e 

consequências da avaliação escolar. Buscando sempre mostra como esse tema tem 

sido debatido, pesquisado e praticado de acordo com a literatura.   

 A avaliação em educação tem características similares em todas as 

disciplinas do currículo escolar. Em muitos momentos na educação, o que pode-se 

ver é uma avaliação que busca só atribuir um conceito ou nota aos alunos. 

Demonstrando, assim, apenas um caráter quantitativo sem que a avaliação busque 

uma problematização da aprendizagem do aluno.  

Por muitos anos a avaliação escolar demonstrou característica seletiva e 

classificatória, causando em muitos momentos danos aos alunos. Havendo assim, 

uma espécie de divisão, entre, melhores e piores. Para Perrenoud (1999), 

tradicionalmente a avaliação, no meio escolar é tratada de maneira a classificar os 

alunos. Para o autor os alunos são comparados e em seguida classificados entre 

melhores e piores. Essa classificação é feita dentro de uma norma de excelência, 

geralmente encarnada pelos professores e melhores alunos ou tendo um caráter 

absoluto.  

Essa prática classificatória da avaliação desmotiva os alunos que não se 

enquadram nessa perspectiva. Muitos dos quais deixam de estudar por se sentirem 

humilhados e excluídos no processo de aprendizagem. Para Leite e Kager (2009), 

eles citam que esses modelos de avaliação, que definem a classificação como seu 

aporte para a avaliação dos alunos no rendimento escolar, seguem um padrão de 

classificação já estabelecido. Os alunos, assim, podem ser comparados por meio de 

notas e conceitos, determinando quais os melhores e piores. Tal comportamento 

contribui para produzir pontos negativos, entre eles, o preconceito e humilhação.  

Já de acordo com Luckesi (2011), atualmente a prática avaliativa deve ter 

como objetivo diagnosticar os erros na aprendizagem e possibilitar a partir deles 

melhoras na construção do conhecimento. Dentro de uma visão que tem como 

objetivo possibilitar novas tomadas de decisões e não ter função estática de 

classificar um objeto ou ser humano histórico em um padrão pré-estabelecido.  



11 
 

Para Libâneo (1994), as ações mais comuns na avaliação são toma-la 

unicamente com ato de aplicar provas, distribuir notas e classificar os alunos. Os 

professores diminuem a ação avaliativa a mera cobrança de memorização dos 

conteúdos que foram abordados e a nota serve como um instrumento de controle da 

turma.  Muitas vezes podemos observar professores se enaltecendo por deter o 

poder de aprovar ou reprovar. A atribuição de nota visa ter um controle formal, tendo 

assim, objetivo classificatório e não educacional.  Podemos observar que avaliação 

nessa perspectiva funciona mais como uma punição aos alunos. Deixando alguns 

constrangidos com a ação que o diminui diante de seus colegas, provocando 

segundo os autores preconceito e humilhação para com eles.   

Luckesi (2006) cita que a avaliação escolar toma uma forma autoritária, 

quando transforma-se em um mecanismo disciplinador de condutas dos alunos. É 

comum, no meio escolar, utilizar-se da avaliação para ameaçar os alunos como uma 

forma de punição, se a ordem da sala ou da escola não seja seguida. Atitudes de 

indisciplina, no meio escolar, podem ser imediatamente, punidas com testes 

surpresa, diminuindo assim, as chances dos alunos passarem. Ou os alunos, podem 

ser advertidos, previamente, que se caso firam a ordem da escola poderão sofrer 

consequências futuras nos resultados das avaliações, tendo como consequência 

testes mais difíceis, entre outras coisas. 

Já para Demo (2010), ele expõe que ao contrário do que falam, a avaliação é 

feita para classificar, que busca sempre comparar, dentro de uma visão que há 

sempre alguém mais à frente ou atrás. Assim, ao invés de negar seu caráter 

classificatório, seria bem melhor discutir sobre as razões metodológicas e 

pedagógicas de classificar e seus eventuais riscos.  

Já de acordo com Luckesi (2011), o modelo classificatório e autoritário é uma 

característica pertencente à essência da sociedade, é uma perspectiva de sociedade 

que influência a educação e o contexto avaliativo. Que tem como foco principal 

controlar os indivíduos dentro de um parâmetro social já estabelecido. A avaliação 

na educação demonstra-se, assim, como um instrumento para controlar os alunos 

tanto na conduta cognitiva como social no âmbito escolar.   

A avaliação como uma função classificatória e burocrática, persegue-
se um princípio claro de descontinuidade, de segmentação, de 
parcelarização do conhecimento. Registros e resultados bimestrais, 
trimestrais ou semestrais estabelecem uma rotina de tarefas e provas 
periódicas desvinculada de sua razão de ser no processo de 
construção do conhecimento. O grau, nota, conceito são conferidos 
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ao aluno sem interpretação ou questionamento quanto ao seu 
significado e poder. Essas sentenças periódicas, terminais, 
obstaculizam na escola a compreensão do erro construtivo e de sua 
dimensão na busca de verdades. (HOFFMANN, 2005, p.17). 
 

Para Carvalho et al ( 2004), temos de entender a avaliação, não como uma 

forma de punição, mas como uma forma de orientação, com o objetivo de entender 

possíveis soluções de problemas que venham a surgir no decorrer da 

aprendizagem. Devemos nos ater a fatos que por meio desse instrumento chamado 

avaliação, teremos uma devolução de informações que vai implicar em um melhor 

planejamento nas possíveis ações em favor da obtenção do conhecimento.   

De acordo com Hoffmann (2005), a avaliação é de extrema importância para 

a educação. Não podemos desvincular de um contexto de problematização, 

questionamento e reflexão que ela pode ter diante da aprendizagem escolar. O 

professor deve, a todo momento avaliar as ação pedagógicas, para poder assim, 

problematizar suas atuações educativas com o objetivo de melhorar 

consideravelmente o aprendizado. Buscando assim, melhorias na aprendizagem do 

aluno e no próprio ato avaliativo.   

De acordo com Libâneo (1994), a correta avaliação consiste em uma fusão 

mútua entre os aspectos quantitativos e os qualitativos. A entidade educacional 

cumpre o seu papel de introduzir os alunos no mundo da cultura e do trabalho; tal 

objetivo não surge espontaneamente nos estudantes, mas tem um entendimento 

traçado pela sociedade e executado e controlado pelo professor. Por outro lado, o 

professor deve organizar o ensino, mas o principal objetivo do professor é 

desenvolver a autonomia e independência dos alunos.       

Em uma visão crítica da avaliação busca-se avaliar de maneira 

contextualizada e não somente qualitativa ou quantitativa. Para Vasconcellos (2007), 

a avaliação é um processo bastante significativo na existência humana, que se faz 

necessário uma reflexão crítica em sua prática, com o objetivo de identificar 

avanços, resistências e dificuldades. A partir desses pontos, podemos ter melhoras 

nas tomadas de decisões sobre o que fazer para superar as dificuldades na 

aprendizagem.  

Com relação aos alunos, a avaliação irá mostrar quais os aspectos que 

devem ser mudados, em que ponto deve-se ter maior atenção. Para poder, assim, 

avançar na aprendizagem com consciência e responsabilidade na própria 

construção do conhecimento. Tornado a avaliação um objeto mediador para a 
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aprendizagem dos alunos, buscando sempre facilitar esse entendimento de 

construção do conhecimento. 

Para Hoffman (2005), a mediação se efetiva quando o professor busca 

entender o que o aluno está pensando ou de que forma ele se compreende de 

acordo com uma situação, quando o aluno se questiona como o professor ou outras 

pessoas pensam e se sentem sobre uma mesma questão, e quando, em 

determinados momentos, seus olhares se cruzam e fundem-se, encontrando-se 

como sujeitos concretos, com suas diferentes formas de conhecer e existir. A 

mediação é flexível em suas diferentes capacidades de constantes renovações da 

realidade entre o professor e seus alunos, diante do objetivo de conhecer.  

Na visão de Leite e Kager (2009), a avaliação em uma visão diagnóstica pode 

ser uma alternativa positiva para a aprendizagem. Nessa visão, o ato de avaliar 

implica em decisões a favor do aluno. Portanto, devem-se ter momentos de 

reflexões, com o objetivo de obter resultados que possam ser utilizado na melhoria 

do ensino. Para tanto, a escola deve ser um ambiente de confronto de ideias, 

fugindo do contexto de uma sociedade conservadora e de uma prática autoritária.   

O valor avaliativo não está só em determinar quantitativamente a nota dos 

alunos no rendimento escolar. Mas, buscar por meio da avaliação, intermédios e 

formas de conhecer as dificuldades que os alunos enfrentam na construção do 

conhecimento. Por meio da avaliação, o professor deve buscar metodologias que 

possam ajudar tanto o aluno como ele mesmo nessa construção. Desta forma, 

podemos colocar a avaliação dentro do viés da construção do conhecimento, 

podendo, assim, ajudar de forma efetiva no aprendizado escolar. 

Sendo assim, percebemos que o professor deve ter um caráter criativo, para 

poder possibilitar uma variedade de vivências, fazendo com que todos os alunos 

participem das aulas com mais determinação e interesse. Devemos avaliar cada 

momento vivenciado em aula, procurando sempre refletir sobre todas as ações 

ocorridas. Buscando sempre ser justo em nossos julgamentos, considerando a 

diferenciação de cada sujeito histórico e seu contexto social.  

Para Hoffman (2009), discussões  entre alunos e professores com respeito a 

avaliação demonstram um olhar reducionista desse processo. Parecem entender a 

avaliação como um processo que se resume unicamente a momentos já 

estabelecidos, seguindo uma visão de exigência burocrática. Desta forma, reduzindo 



14 
 

a avaliação a práticas de registros que ocorre em momentos específicos durante o 

ano letivo. ´ 

De acordo com Libâneo (1994), a avaliação é uma atividade didática 

necessária e diária da prática pedagógica, que deve estar acompanhando passo a 

passo o ensino da aprendizagem. Os resultados que vão sendo obtidos através da 

avaliação no decorrer do trabalho entre o professor e os alunos devem ser 

comparados com os objetivos propostos, como o interesse de constatar avanços, 

dificuldades, e reorientar o trabalho para conseguir fazer as correções necessárias. 

A avaliação deve ser uma reflexão sobre as ações e a qualidade do trabalho 

realizado pelos professores e alunos.   

Em um processo avaliativo, o professor deve ter um olhar crítico e bem 

apurado em todos os momentos. Para Santos (2014), a avaliação deve estar 

presente de forma bem planejada, no ambiente escolar, de forma mais especifica na 

sala de aula. Não só o aluno deve ser avaliado, mas também todo projeto político 

pedagógico da escola. Todas as atividades devem ser avaliadas constantemente, 

desta forma, podermos analisar suas eventuais falhas e acertos. Tornando mais 

significativa esse planejamento escolar. 

Podemos observar que é necessário ter uma maior união pedagógica de 

todos na avaliação. Tornado mais significativo, esse processo de ensino 

aprendizagem, tanto para os alunos como aos professores. Desta forma, a avaliação 

busca abranger com mais ênfase um contexto amplo de possibilidades e objetivos.  

Bratifische (2003) defende que a proposta avaliativa deve estar vinculada ao 

projeto político pedagógico da escola envolvendo todos trabalhadores da educação. 

Desta forma, torna mais perceptível o diagnóstico das capacidades e evoluções da 

escola, dos estudantes e professores, tornado as atividades mais enriquecedoras 

para os professores alunos e todos envolvidos no contexto educacional. 

Na visão de Sordi e Ludke (2009), dentro do projeto pedagógico a avaliação 

deve ser vista como uma estratégia que possibilita vários olhares e posteriormente 

ações nos acontecimentos reais na aprendizagem, com intenções de promover 

melhorias. Demonstra-se indispensável para os avanços na construção do 

conhecimento, não podendo, desvincular do processo de construção da 

aprendizagem.  

De acordo com Vasconcellos (2006), avaliação deve ter um caráter contínuo, 

para poder assim, cumprir seu dever principal no ensino-aprendizagem auxiliando 
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nesse processo. A avaliação que tem sentido é aquela que busca acompanhar em 

todo instante a construção do conhecimento pelos alunos.  Avaliar no momento que 

é necessário, para poder auxiliar na aprendizagem, verificando os vários estágios 

desta construção e não só em determinados momentos.  

As dificuldades de lidar com a avaliação pelos professores, determina de 

certa forma, um afastamento do verdadeiro objetivo da avaliação. Na maioria das 

vezes, mais afasta do quê ajuda no processo que tem como objetivo a construção 

do conhecimento, devemos reagir a essa situação demonstrando uma escola 

comprometida com o processo de ensino- aprendizagem.  

 Para que a avaliação se torne um instrumento subsidiário 
significativo da prática educativa, importante que tanto a prática 
educativa como a avaliação conduzida com um determinado rigor 
científico e técnico. A ciência pedagógica, hoje, suficientemente 
amadurecida para oferecer subsídios à construção de resultados 
significativos de aprendizagem, que se manifestem em prol do 
desenvolvimento do educando. (LUCKESI, 2011, p. 59) 
 

Na visão de Hoffimann (2009) a prática da avaliação é entendida em vários 

momentos como um julgamento de resultados, que é baseado em atos autoritários 

praticado pelos professores. Nesse formato é imposto aos alunos formas de 

avaliação que limitam o desenvolvimento de sua autonomia moral e intelectual. 

Essas ações excluem a reciprocidade que deve ter a ação educativa.  A 

reciprocidade não deve ser entendida como um perfeito regulamento tanto do mal 

como do bem, mas com uma atuação de diferentes pontos de vista e ações.  

Para Vianna (1992), a avaliação não deve ser direcionada só aos alunos, mas 

também aos professores; o autor fala que há quem defenda e seja contra avaliação 

com referência ao professor, exercida pelos pais ou diretores. Mas a avaliação feita 

pelos alunos é mais competente para retratar as virtudes e erros dos professores. 

De fato, que esse assunto deve se tornar bastante polêmico no meio acadêmico 

com as divulgações dos resultados na comunidade escolar. 

Podemos perceber que a maioria dos autores aqui citados não enfatiza a 

avaliação como forma de punir, ou mesmo, com o objetivo de classificar, ou até 

como ato de seleção de alunos capazes de aprender. Mas tendo a visão de 

avaliação com objetivo de incluir os alunos em um melhor contexto social, sem 

excluí-los. Como um ato afetivo, objetivando e planejando ações a partir da 

avaliação para facilitar a construção do conhecimento, de forma a despertar nos 

alunos o interesse pela produção do saber, pela real construção do conhecimento.  
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Na sequência do nosso trabalho, vamos aborda um pouco da construção 

histórica da avaliação na Educação Física escolar no Brasil. Pontuando os principais 

atos avaliativos na educação através dessa disciplina no contexto escolar. 
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3 HISTÓRIA DA AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO BRASIL 

 

Para entender como se deu o processo histórico da avaliação em Educação 

Física escolar no Brasil, os conteúdos da mesma começaram a se desenvolvera na 

escola sobre influência do militarismo e da medicina. As aulas de Educação Física 

no período militar eram ministradas por instrutores do exército, que traziam para a 

Educação Física escolar a forma rígida disciplinar e a hierarquia que 

tradicionalmente é vivenciada nessas instituições militares (SOARES et al, 1992).  

Os militares viam a necessidade de preparar jovens disciplinados e 

obedientes para possíveis envios de tropas em eventuais guerras, assim o governo 

brasileiro enxergava a Educação Física como um meio de treinamento para os 

alunos. As aulas nesse momento passam a ser ministradas, por militares ou pessoas 

ligadas ao exército. Atividades Físicas como flexão de braço, polichinelo, abdominal, 

corridas, defesa pessoal e ginástica passam a serem os principais conteúdos 

trabalhados pela Educação Física escolar (GHIRALDELLI, 1998). 

Rei e Lüdorf (2012) cita que ao longo da ditadura militar a Educação física 

escolar foi conduzida com interesse de procurar suas possíveis relações com a 

perspectiva de desenvolvimento econômico, adotada no regime militar. Como foi 

citado pelo autor, essa relação foi explorada com o objetivo de melhorar a produção 

industrial, estudiosos atribuíram críticas a um suposto uso da Educação Física para 

esses interesses. A Educação Física escolar direcionava-se ao adestramente físico 

dos alunos objetivando, dentre outros coisas, a formação de corpos saudáveis e 

dóceis para a produção capitalista industrial.  

Os militares tinham uma grande hegemonia na Educação Física escola 

durante a ditadura, nesse período suas ações eram inquestionáveis. Grande parte 

dos professores formados eram militares ou civis formados pelas instituições 

militares, na Escola de Educação Física do Exército ou em cursos especiais 

ministrados ou orientados pelos militares, a formação dos professores em Educação 

Física era efetivada dentro desse viés (CASTRO, 1997).  

Podemos observar que as instituições militares detinham um grande controle 

sobre a Educação Física escola, se preocupando com os benefícios que poderiam 

obter através dessa disciplina. De acordo com Castro (1997), o principal objetivo da 

Educação Física escolar como foi descrito pelo autor: 



18 
 

 [...] era fazer de cada corpo individual o corpo de um soldado, e com 
isso forjar o corpo da Nação. Essa era a contribuição fundamental 
que a educação física teria a dar dentro da visão do Exército como 
uma “escola da nacionalidade”, da idéia de que a organização militar 
seria o modelo ideal para a organização da sociedade. Aplicada 
inicialmente no âmbito da própria instituição, logo os militares 
projetaram a educação física sobre a Nação. Junto a outras 
iniciativas como o serviço militar obrigatório e a educação moral e 
cívica, a educação física visava a criar o homem brasileiro. Não era, 
portanto, a algo já existente que essas iniciativas se dirigiam: a 
Nação brasileira deveria estar, através delas, nascendo. (CASTRO, 
1997, p. 23). 
 

A avaliação do ensino no período militar tinha como base a submissão, uma 

análise que determinava quem era mais capaz de defender o estado que esse 

indivíduo poderia representar. O foco da avaliação era a rigidez, a submissão o 

respeito à hierarquia que os alunos deveriam seguir, tanto com respeito à parte 

teórica quanto na parte prática das aulas, onde sempre os alunos viviam em um 

caráter de submissão a essas regras ditadas pelos militares, que deveria ser 

rigidamente seguidas (FERNANDEZ; GREENVILE, 2007).  

 No período militar, a Educação Física era entendida como atividade 

unicamente prática, isso tornou-se uma forma de não desvinculá-la da instituição 

amilitar. Dessa maneira, não houve uma reação teórico-prático com argumento 

crítico a esse quadro já estabelecido na educação, no sentido de que poder 

desenvolver um conhecimento científico que poderia trazer um papel de identidade 

pedagógica a Educação Física na escola nesse período (SOARES et al, 1992). 

 Na Educação Física higienista de ensino, o foco era uma consolidação da 

mesma por uma olhar médico. Educar para uma produção de saúde com os 

conhecimentos advindos dos médicos higienistas (BRACHT, 1999). Esse 

profissional da saúde passa a ter uma influência importante neste período, 

exercendo uma autoridade perante o domínio do conhecimento biológico. Esse 

conhecimento dominado pelos médicos tem um papel fundamental na orientação 

das aulas em Educação Física na escola desenvolvendo a aptidão física dos alunos 

(SOARES et al, 1992). 

O modelo de Educação Física higienista e biologicista de encarar a educação 

em um olhar voltado para a saúde, pode ser considerado os precursores da 

Educação Física escolar, baseada na defesa de um estilo de vida ativo adquirido 

pela exercitação físico mecânico, cujos fundamentos, até hoje produz sentimentos 
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de culpa nas pessoas que não seguem os ideais impostos por esta tendência da 

disciplina no que diz respeito à saúde e aparência física (SOARES, 1994). 

Essa visão médico higienista tornou-se um pensamento dominante. A grande 

necessidade de cuidar do corpo, entendido como fonte de produção de riqueza por 

meio da mão de obra (o trabalho), onde quando se cuidava do individuo, estaria 

cuidando paralelamente da sociedade que se constituía, buscando um aumento na  

produção industrial  (BRACHT, 1999).  

Oliveira (2005) defende a hipótese de que o método higienista de Educação 

Física, baseado no conhecimento biológico, favorece o entendimento da Educação 

Física como sinônimo de saúde e criação de costumes e hábito higiênicos, 

possibilitando combate à contaminação por doenças. Portanto, o autor entende que 

a medicina contribuiu para a construção de uma Educação Física baseada nos 

conhecimentos biológicos, desconsiderando o conhecimento que não estivesse 

vinculado aos aspectos anatômicos e de rendimento físico. 

Para Fernandez e Greenvile (2007) a grande diferença entre o período militar 

e o higienista, seja o fato de o período higienista ter uma maior preocupação 

biológica, com respeito ao exercício físico, mais precisamente relacionado com os 

conhecimentos fisiológicos e da anatomia.  

A Educação Física higienista possuía como suas principais características no 

trabalho em sala de aula à ginástica calistênica, os professores tinha uma visão 

voltada para os conhecimentos da medicina, não havia um trato com o 

conhecimento entre professores e alunos, os alunos considerados mais fracos e 

incapazes eram excluídos das aulas e não havia nenhuma interação com as 

questões pedagógicas da escola que pudesse favorecer a aprendizagem dos alunos 

(SOARES, 1994). 

Já com relação à avaliação escolar em Educação Física Fernandez e 

Greenvile (2007) destacam que o processo avaliativo higienista encontrava-se com 

objetivo de controle e medição relacionado ao processo biológico e anatômico do 

corpo humano. Com um olhar voltado unicamente para a saúde individual dos 

alunos, uma proposta preocupada unicamente com a saúde dos indivíduos, 

garantindo assim, os cuidados básicos para os alunos.     

Assim, o nascimento da EF se deu, por um lado, para cumprir a 
função de colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis, ou 
melhor, com uma educação estética (da sensibilidade) que 
permitisse uma adequada adaptação ao processo produtivo ou a 
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uma perspectiva política nacionalista, e, por outro, foi também 
legitimado pelo conhecimento médico-científico do corpo que 
referendava as possibilidades, a necessidade e as vantagens de tal 
intervenção sobre o corpo. (BRACHT, 1999, p. 73). 

 
Mais uma vez podemos observar que a avaliação na educação Física escolar 

nas duas concepções militarista e higienista não traz uma preocupação com relação 

ao ensino aprendizagem. Muito menos traz uma contextualização crítica do 

conhecimento advindo da Educação Física, tratando de forma mais crítica seu 

conhecimento. 

De acordo com o Soares et al (1992), após essas tendências, militarista e 

higienista, surge uma forte influência do esporte de alto-rendimento na Educação 

Física escolar. O esporte domina as práticas nas aulas no período militar e 

higienistra no brasil. A parte daí a Educação Física escolar sofre uma grande 

submissão às regras ditadas pelo esporte.  O esporte determina de que forma a 

Educação Física é trabalhada na escola, também surgindo assim uma nova relação 

entre professor e aluno, saindo da relação, onde o professor era um instrutor e o 

aluno tratado como recruta, para professor em um papel de treinador e aluno como 

atleta.   

O esporte passa nesse momento a ocupar um local de referência na 

Educação Física Escolar, tonando-se o conteúdo mais trabalhado por essa disciplina 

em aula. As aulas eram baseadas em treinamento desportivo para formação de 

equipes qualificadas para participarem em eventos esportivos. Essas aulas tinha 

como seus métodos de ensino o treinamento desportivo de várias modalidades dos 

esportes, tanto do esporte coletivo quanto individual (BRACHT, 1999). 

Ou seja, nessa época o esporte foi coroado com um grande local de destaque 

na educação escolar, admitido pelas instituições de ensino como a única forma de 

conteúdo da Educação física escolar, carregando consigo a simbologia de que todos 

deverão tonar-se um lutador para vencer nesse demanda do esporte (OLIVEIRA, 

2004). 

Se o ensino/aprendizagem era baseado nesse período no treinamento 

desportivo, a avaliação desempenhada pelos professores na Educação Física 

escolar, acontece de forma a avaliar as técnicas ensinadas, ou seja, tendo como 

objetivo de avaliação a aplicação e demonstração dos conhecimentos tecnicamente 

executado em um ponto de vista biomecânico do movimento. Sendo assim, aqueles 

alunos que tinham dificuldade em aprender os movimentos, eram mal avaliados, 
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quando não eram excluídos das práticas e colocados em um papel secundário 

durante as aulas (FERNANDEZ; GREENVILE, 2007). 

Os programas desenvolvidos na educação Física escolar após ditadura militar 

classificava o esporte como único conteúdo dessa disciplina para ser abordado em 

aula. Além desse pondo negativo, trabalhando unicamente o esporte como conteúdo 

escolar. Eram abordadas poucas modalidades desportivas e as poucas que eram 

abordadas primavam pelo rendimento, pelo domínio das técnicas e execução 

perfeita dos movimentos (OLIVEIRA, 2004). 

Dessa maneira, a Educação Física nas instituições educacionais tinha como 

seu objetivo principal ensinar algumas modalidades esportivas, trabalhada de forma 

a enaltecer o alto rendimento, dessa forma o ensino foi interpretado como uma ação 

do Estado para adestrar fisicamente os alunos, tendo em vista o aumento do 

rendimento na produção industrial no mundo do trabalho, com o objetivo de formar 

atletas profissionais para disputar campeonatos, considerando os possíveis 

benefícios políticos que uma conquista esportiva poderia trazer no cenário nacional 

e internacional, o uso político do esporte tinha o objetivo de retirar a atenção da 

população de questões sociopolíticas (REI; LÜDORF, 2012). 

De acordo com Fernandez e Greenvile (2007) a Educação Física serve, mais 

uma vez, aos objetivos alienados de práticas pedagógicas que não traz como seu 

objetivo o esclarecimento crítico dos acontecimentos sociais e a consequência dos 

mesmos sobre a vida dos alunos, tendo uma posição diferente dos demais 

componentes curriculares, aparecendo mais como um simples momento de lazer, ou 

de uma prática obrigatória, com o objetivo de adestrar os alunos em padrões de 

saúde dos individuo e de participação competitiva em algumas modalidades 

esportivas, focando unicamente resultados positivos nas competições para as 

instituições que representam. 

Enquanto as instituições sistematizavam o ensino do esporte na escola, os 

professores se viam reféns desse novo modelo de Educação Física escolar. Os 

documentos expedidos pelas instituições não davam autonomia aos professores nas 

aulas. Como os docentes dessa disciplina poderiam reagir diante dessas condições 

imposta, uma vez que sua ação deveria seguir o que estava descrito nesses 

documentos (OLIVEIRA, 2004).  

A Educação Física abordando seus conhecimentos em uma perspectiva da 

cultura corporal não se esgota nos treinamentos ou conhecimentos biológicos. Ou 
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seja, Educação Física também pode ser uma disciplina de pesquisa e 

problematização da história de alunos e alunas corporificando suas vivências, 

revelando seus conhecimentos sobre as práticas corporais da cultura que vivenciam 

no seu dia-a-dia; vivenciando e criando outras formas de fazer os esportes, as 

danças, a ginástica, os jogos, as lutas, as brincadeiras; de seus questionamentos do 

padrão ético, já construído culturalmente para a vivência dessas e de outras práticas 

corporais.  De forma a realização de condições que possa possibilitar aos alunos e 

as alunas criarem e recriam condições de vivência prazerosa nas praticas corporais, 

garantindo a todos a participação sem exclusão (VAGO 1999).  

Podemos perceber que as tendências de avaliação já aqui expostas, a 

Higienista, Militarista e Esportivista, demonstram que avaliação tinha o interesse 

unicamente nas capacidades físicas, tendo essas capacidades como a referência 

avaliativa. De acordo com Pontes e Tronpier (2011) os conhecimentos avaliados 

nesses métodos de ensino da Educação Física escolar tinha como foco os 

conhecimentos científicos da área e a prática avaliativa objetivava selecionar os 

alunos, classificá-los, punir e excluir os menos capazes por meio de exames. 

Em oposição a esses modelos de avaliação até então discutidos, surge na 

Educação Física escolar, a abordagem crítico superadora, que de acordo com 

Fernandez e Greenvile (2007) visa uma sistematização do ensino, com o intuito de 

tornar a disciplina mais significativa na escola. Uma metodologia que é 

fundamentada no estilo dialético de ensino, tendo como conteúdo prático-teórico da 

Educação Física a dança, o esporte, as lutas, os jogos e lazer. 

Para Galvão (1995), quando os professores abordavam esses conteúdos da 

Educação Física escolar de forma a conscientizar os indivíduos de forma crítica,  

podemos afirmar que vivemos em uma sociedade tradicional, onde ainda persiste 

disputas entre movimentos sociais, se caracterizando em  lutas entre as classes 

defendendo seus interesses. A classe dominante impõe seus interesses na tentativa 

de manter o status que lhe favorece, enquanto a classe mais humilde que 

tradicionalmente é dominada luta por sua sobrevivência. 

Já de acordo com Bracht (1999) essa nova metodologia de ensino (critico-

superadora) em Educação Física tem como base fundamental uma pedagogia 

historicocrítica que foi desenvolvida por Dermeval Saviani e outros contribuintes na 

elaboração dessa perspectiva de ensino. O principal objetivo desta proposta em 

trabalhar os conhecimentos da Educação Física é a cultura corporal que se 
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fundamenta no diferentes temas, que são o esporte, a ginástica, o jogo, as lutas, a 

danças e a mímica. Organizando esses conhecimentos da Educação Física em 

ciclos. Que são eles: 1º- ciclo da organização da identidade dos dados da realidade; 

2º- ciclo da iniciação à sistematização do conhecimento; 3º- ciclo da ampliação da 

sistematização do conhecimento; 4º - ciclo do aprofundamento da sistematização do 

conhecimento. Os autores propõe que este ciclo seja tratado de forma historicizada, 

de forma a ser compreendido em seus movimentos contraditórios. 

Esta reflexão pedagógica é compreendida como sendo um projeto 
político pedagógico. Político porque encaminha propostas de 
intervenção em determinada direção e pedagógico no sentido de que 
possibilita uma reflexão sobre a ação dos homens na realidade, 
explicitando suas determinações. Os conteúdos selecionados para 
as aulas de Educação Física devem propiciar uma melhor leitura da 
realidade pelos alunos e possibilitar assim a sua inserção 
transformadora na realidade. ( DARIDO, 1999, p. 7). 
 

  A avaliação, neste contexto, tem uma característica de ensino espiralada com 

relação à construção do conhecimento dando foco a contribuição dos professores e 

alunos, no processo de ensino e aprendizagem, tendo como objetivo de aula uma 

participação maior dos alunos, com abordagem qualitativa, e de continuidade entre 

os conteúdos, isso a partir do planejamento previamente traçado pelo professor 

referenciando os conhecimentos prévios dos alunos, contexto social vivenciado, 

condições físicas e afetivas (FERNANDEZ; GREENVILE, 2007). 

De acordo com Darido (1999) o coletivo de autores  entendem a avaliação no 

contexto da Educação Física  considerando a observação, análise e conceituação 

de elementos que constrói a conduta da humanidade em sua totalidade, ou seja,  o 

grande desafio da avaliação em Educação Física é tornar seu principal objetivo: 

direcionar seu olhar  para a construção do conhecimento, habilidades e atitudes dos 

alunos no decorrer de seu histórico escolar. 

Provavelmente, o primeiro passo a se dar para desenvolver uma avaliação 

significativa para Educação Física no contexto escolar, seja uma construção prévia 

dos métodos que vão ser empregados em aula e uma ótima análise dos conteúdos 

que vão ser trabalhados em aula. A avaliação sem um bom planejamento perde seu 

significado no ensino-aprendizagem (FERNANDEZ; GREENVILE, 2007).  

Um bom planejamento de nossas ações tanto no trato com o conhecimento 

quanto com respeito ao processo avaliativo, pode nos dar um direcionamento 

certeiro na construção do conhecimento, favorecendo todo processo de ensino-
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aprendizagem na Educação Física Escolar. A seguir vamos tratar um pouco mais 

sobre o processo de avaliação na Educação Física e suas eventuais consequências 

no processo de aprendizagem escolar.  
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4 AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 

 A Educação Física privilegiou em muitos momentos a busca pela perfeição na 

execução dos movimentos, o aperfeiçoamento das técnicas e a execução perfeita do 

movimento: mesmo os alunos menos habilidosos eram obrigados a participar de 

jogos. Onde todos os alunos eram avaliados dentro de critérios que buscavam o 

melhor desempenho e rendimento. 

A Educação Física na escola cria e recriam valores no contexto escolar, que 

promove uma instalação de conflitos e tensões transformando o conhecimento. Para 

entendermos esse processo, há que se entender o contexto histórico socialmente 

construído pela Educação Física e toda influência social que existe por trás dessa 

disciplina escola (RODRIGUES, 2003) 

   Na visão de Soares et al (1992), a avaliação é entendida em alguns 

momentos, tanto por professores como por alunos, de forma a ser aplicada com o 

objetivo de atender exigências burocráticas das escolas, atender a legislação 

vigente, selecionar alunos para competições e apresentações escolares. Temos 

também como outras formas de avaliação a presença em aula, em muitos casos, 

essa forma, é o bastante para obter a nota suficiente para passar de ano ou, então, 

se reduz a mera medidas biométricas. Há os casos de avaliação voltada para a 

execução de técnicas e movimentos perfeitos e em muitos casos o processo 

avaliativo simplesmente não existe.  

Como elemento da escola tradicional, a Educação Física também 
surge com caráter assistencialista, sendo suas funções: preparar 
fisicamente os “futuros trabalhadores” das indústrias capitalistas, 
desenvolver e inculcar no povo as características fundamentais de 
sobrevivência que este sistema social exigia e que o crescimento das 
aglomerações urbanas determinava, tais como: organização das 
cidades, saneamento básico e higienização do corpo. (DINIZ; 
AMARAL, 2009, p. 250). 
 

 Já para Rodrigues (2008), muitas vezes o professor se esconde atrás do 

processo avaliativo para exigir de seus alunos a disciplina, usando a avaliação de 

forma autoritária exatamente como era tratada nas antigas tendências da educação 

física. Dessa forma, assumindo avaliação como uma arma do professor para impor 

suas vontades indiscutíveis e, portanto, autoritárias sobre os alunos e suas ações. 

Podemos observar que a avaliação em Educação Física escolar é encarada 

por muitos professores como um ato difícil de ser executado, mas isso não é 
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encarado dessa forma unicamente pelos professores de Educação Física, sendo 

vista pelos professores das outras disciplinas da mesma forma. O principal objetivo 

da avaliação em Educação Física é garantir que os alunos tenham uma boa 

formação por meio de uma efetiva aprendizagem, contribuindo sempre no 

desenvolvimento educacional dos alunos, tanto nos avanços obtido no ensino-

aprendizagem, como no próprio desenvolvimento do sistema de ensino. 

 A avaliação que os professores de Educação Física tendiam á executar eram 

baseadas em resultados finais ligados ao rendimento dos alunos, nos esportes e no 

desenvolvimento das técnicas. Ou seja, se os alunos conseguiam dominar as 

técnicas de determinado esporte receberiam boas notas, isso sem considera onde 

os alunos se encontravam no domínio das mesmas no início e no fim de cada 

período e sua evolução.  

 De acordo com Darido (1999), a execução dos testes era mecânico, 

descontextualizado e incerto.  Geralmente os alunos não sabiam como eram feitas 

as avaliações, os professores não explicavam para os mesmos os objetivos dos 

testes e a maioria das vezes não existia uma vinculação entre as provas e o 

programa desenvolvido durante o ano letivo. As propostas avaliativas eram 

vinculadas a aptidão física, enquanto os conteúdos abordados tinham como 

referencia a aprendizagem dos esportes. O que ainda era bem pior, essas aulas de 

esportes era para os alunos mais habilidosos, tomando como referência os que 

poderiam representar a escola nos jogos.  

Contudo o que se pretende observar e analisar não é somente a 
execução dos gestos técnicos das danças, dos esportes ou das 
lutas, mas o que de fato o aluno produziu em sala de aula, ou seja, 
avaliamos não só o praticar, mas o pensar a prática. (FERNANDES; 
GREENVILE, 2007, p.155). 
 

 Nos dias atuais, podemos observar a existência de uma busca para que, as 

aulas de Educação Física, oportunizem aos alunos uma vivência de habilidades por 

meio de conhecimentos que tenha como enfoque principal o corpo, a ginástica, a 

dança, a luta e o esporte. Podendo assim, enriquece o vocabulário motor e cultural 

dos alunos. Dentro dessa perspectiva, abordar os temas transversais que tratem da 

saúde, meio ambiente, ética, pluralidade social e a cultura corporal, temas esses que 

contribuirão para o enriquecimento cultural e motor dos alunos. 

 Podemos assim, ter como referência a ideia que o professor de Educação 

Física deve ser criativo, para poder atingir todos os olhares e desperta o interesse 
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dos alunos em participar das aulas. Por esses motivos, devemos observar esses 

diferentes indivíduos; com histórias desiguais, contexto social distinto, diferenciadas 

habilidades e potenciais. De fato, se nós não observarmos todos os aspectos e 

detalhes correremos o risco de cometer injustiças nos processos avaliativos.  

 A avaliação deve ser um tema bastante debatido na escola, pelos 

professores, pais e alunos. As formas de avaliação são sempre questionadas, 

propostas mais contemporâneas são criticadas e defendidas, os professores e 

instituições têm seus próprios métodos de avaliativos. Esses métodos de avaliação 

usados pelas instituições e professores mensura o rendimento dos alunos na 

aprendizagem escolar. Logo, os avanços que nós podemos ter a partir de uma 

avaliação focada na aprendizagem dos alunos são inúmeros, buscando métodos de 

ensino mais apropriados para o desenvolvimento dos alunos. 

As políticas avaliativas dos professores segundo Rodrigues (2008) 

influenciam o processo de ensino aprendizagem. Tendo como referência, o 

professor tende a esperar um padrão de reposta condizente com sua visão do que 

está sendo tratado em aula. Ao professor trabalhar determinado assunto, o mesmo 

já tem um padrão de resposta pré-definida. As respostas que fugirem este padrão 

são consideradas como erros. Desta maneira, o professor não só defende a sua 

política como também impõe essa política ao aluno. 

 Para Betti e Zuliani (2002), o professor de Educação Física é dono de 

condição privilegiada para avaliar os alunos com critérios informais. As capacidades, 

interesses e comportamentos dos alunos são muito mais evidentes nas aulas, pelas 

características dos conteúdos abordados.  Ser capaz de avaliar criticamente o 

processo da aprendizagem é provavelmente o ponto mais importante para uma 

analise criteriosa e mais efetiva na aprendizagem escolar.  

De acordo com Giacobo e Mendes (2010), a avaliação em Educação Física 

escolar tem possibilitado o desenvolvimento de pesquisas e estudos com o objetivo 

de buscar alternativas para avaliar os alunos e tornar esse processo mais 

significativo na vida escolar. Entre as diversas discussões sobre o tema avaliação 

nas aulas de Educação Física, vem se desenvolvendo uma dimensão de mudanças 

no paradigma avaliativo. Trata-se de transformações que ultrapassam o contexto 

escolar e da Educação Física, nos demonstrando uma nova realidade social cuja 

perspectiva é consolidar na cabeça do indivíduo uma formação voltada para o 

entendimento crítico-social de todo conhecimento tratado por essa disciplina.  
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No ato de avaliar não podemos generalizar os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos, não podemos traçar uma meta avaliativa para todos os estudantes, 

mesmo eles tendo mesma idade cronológica, ou seja, não significa que se um aluno 

consegue realizar determinada tarefa ou movimento, isso obriga um padrão entre 

todos. O importante é que todos os alunos busquem alcançar os resultados 

esperado pelo professor e tenham avanços na construção do conhecimento da 

aprendizagem. 

Uma concepção de avaliação dentro das metodologias críticas de ensino da 

Educação Física, tendo como objeto deste método a cultura corporal de movimento, 

obrigatoriamente, exigisse um melhor processo avaliativo durante toda produção de 

conhecimento escolar. 

 Para Darido (1999), a avaliação dos alunos deve propiciar ao professor uma 

melhor percepção do que está dando certo no seu programa de ensino, o que deve 

ser mudado para que possa chegar ao objetivo pré-estabelecido. O ato de avaliar 

não se relaciona só com o fato de esforço do aluno em aprender, mas também com 

o professor em mudar seu método de ensino a partir das dificuldades que os alunos 

apresentam no decorrer do processo de construção do conhecimento. Se, por 

exemplo, ninguém entende um conteúdo exposto, pode ser que o erro não esteja na 

compreensão dos alunos, mas na forma como esse conteúdo está sendo abordado. 

 A avaliação deve ser um instrumento realizado constantemente no processo 

de ensino – aprendizagem, com o objetivo de promover mudanças à parte da 

percepção de erro e dificuldade que o professor identifica durante todo o processo 

avaliativo. Para, desta forma, promover avanços nos métodos de ensino que facilite 

a compreensão dos alunos.  

 O objetivo da Educação Física na escola deve ser revisto, com uma proposta 

que transforme sua prática pedagógica. Na visão Betti e Zuliani (2002), a Educação 

Física deve assumir uma postura responsável de formar cidadãos capazes de 

colocarem criticamente diante de temas abordados pela cultura corporal de 

movimento, como o esporte-espetáculo e seu envolvimento com o meio de 

comunicação, as atividades física em academia, as praticas alternativas, etc. Claro 

que em hipótese alguma, as escolas brasileiras não podem ser equiparados com 

clubes e  academias, até por que, sua proposta é outra.  

Já de acordo o Soares et al (1992), a avaliação não deve cair em um universo 

meramente técnico, dando-lhe um aspecto reducionista em seu valor educacional. 
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Devemos considera outras dimensões no processo avaliativo, como o significado da 

mesma, implicações e suas eventuais consequências pedagógicas, políticas e 

sociais. O principal propósito da avaliação é fazer com que nos dê a possibilidade de 

avaliar e verificar a aproximação ou distanciamento do eixo curricular pedagógico da 

escola. 

No processo avaliativo em Educação Física escolar é necessário verificar os 

conhecimentos prévios dos alunos, planejar os conteúdos que serão trabalhados 

durante o processo de ensino-aprendizagem, buscando detectar os conhecimentos 

que os alunos adquiriram nos anos anteriores, para poder assim, identificar as 

dificuldades de aprendizagem que os alunos enfrentam, verificando as possíveis 

causas (GIACOBO; MENDES, 2010). 

Ao entendermos as variações de possibilidades no ensino-aprendizagem a 

partir do processo avaliativo, poderemos usufruir de um vasto campo de aplicações 

em vantagem da construção do aprendizado pelos alunos. Potencializando 

diferentes experiências nas aulas de Educação Física, despertando o interesse do 

aluno pelos conteúdos trabalhados em aula, compreendidos como os conteúdos da 

cultura corporal trabalhados pela mesma.  

À medida que a aula for sendo desenvolvida várias oportunidades de 

avaliação vão surgindo gradativamente no decorrer da mesma. Junto com os alunos, 

os professores devem desenvolver ações planejadas com o enfoque de facilitar esse 

processo. Para que aja uma efetiva avaliação se faz necessário que os próprios 

professores se avaliem nesse processo. 

A avaliação em Educação Física precisar ser entendida como um processo da 

construção do conhecimento que tem como seu principal objetivo a promoção da 

aprendizagem.  Assim como a própria educação, na busca pela melhor construção 

do conhecimento, o processo avaliativo precisa ser tomado sempre com o objetivo 

de promover melhora na aprendizagem escolar. 

A avaliação deve abranger as dimensões cognitiva (competências e 
conhecimentos), motora (habilidades motoras e capacidades físicas) 
e atitudinal (valores), verificando a capacidade de o aluno expressar 
sua sistematização dos conhecimentos relativos à cultura corporal 
em diferentes linguagens – corporal, escrita e falada. Embora essas 
três dimensões apareçam integradas no processo de aprendizagem, 
nos momentos de formalização, a avaliação pode enfatizar uma ou 
outra. Esse é outro motivo para a diversificação dos instrumentos, de 
acordo com as situações e objetivos do ensino. (DARIDO, 2011, p. 
128). 
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De acordo com Darido (2011), os problemas na avaliação não estão na 

escolha dos instrumentos avaliativos e sim na concepção que sustenta sua 

utilização. “Podem-se utilizar provas teóricas, trabalhos, seminários, gravação em 

videoteipe, para avaliar habilidades e atitudes, observações sistemáticas, fichas e, 

inclusive, testes de capacidades Físicas (DARIDO, 2011, p. 128).” O problema não 

está nesses instrumentos avaliativos, mas sim no sentido que damos a eles, que 

deve ter um caráter de constante diagnóstico do processo de ensino-aprendizagem, 

para poder assim, ser realmente significativa na construção do conhecimento.    

Como citado por Rodrigues (2003), para um bom entendimento do processo 

avaliativo na Educação Física, deve-se ter um redimensionamento no planejamento 

das ações dos professores, para assim, não haver uma estagnação na avaliação.  

Se entendermos que é o planejamento no ensino e na avaliação nós podemos dá 

um consistente retorno na construção do conhecimento, poderemos transcender 

nossos atos avaliativos em atitude reflexiva, vamos identificar que a interação 

construtiva na Educação Física Escolar, entre o ato de prever determinadas ações e 

planeja-las com antecedência, nos trará resultados significativos no aprendizado.   

Estudos indicam a necessidade de pesquisas de intervenção na 
Educação Física que compartilhem as práticas pedagógicas a partir 
de seu lugar de produção, (re)valorizando fazeres, criados e 
recriados nos espaços escolares pelos sujeitos que os constituem. 
Ainda são tímidos os trabalhos que compartilham fazeres no intuito 
de sinalizar outras possibilidades de ensinar, de aprender e de 
pesquisar para essa disciplina, prevalecendo às produções sobre e 
não com a escola, que geram diagnósticos de denúncia. (SANTOS et 
al, 2014, p. 155)  
 

Podemos verificar que avaliação se torna muito mais significativa quando 

deixamos traçados os objetivos da aula, esclarecendo para os alunos esses 

objetivos. Demonstrando assim, a importância do conteúdo trabalhado em aula. De 

acordo com Fernandes e Greenvile (2007), especificamente no caso da Educação 

Física, trabalhamos com uma disciplina que focaliza conteúdos, em sua grande 

parte, admitidas positivamente pelo alunado, podemos lidar com vários instrumentos 

avaliativos nas aulas. 

Giacobo e Mendes (2010) expõem algumas formas para verificar o processo 

de aprendizagem na Educação Física escolar, que são interpretadas por diversos 

instrumentos de coleta, entre eles a observação, entrevista escrita e oral, vídeos e 

fotos, questionários, testes, provas, autoavaliação e pesquisas.  
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Fernandes e Greenvile (2007) colocam alguns pontos como estratégias 

metodológicas para avaliação, que são destrinchadas em: campo sócio-

comportamental ligado à prática da disciplina, como exemplo, citam os jogos tanto 

de cooperação quanto os pedagógicos, resolução de problemas, exercícios em 

grupo, circuito, jogos pré-desportivos entre outros. Campo cognitivo os autores 

pontuam temas da atualidade ligados a cultura corporal, dinâmica de discutição em 

grupo, recortes de revistas, uso de vídeos com assuntos ligados  aos conteúdos da 

Educação Física entre outros.  

De acordo com Giacobo e Mendes (2010), em suas pesquisas puderam 

verificar que alguns professores criticavam as notas como instrumento de verificação 

de aprendizagem, por entender que as notas não retratam fidedignamente o nível de 

conhecimento dos alunos. Apesar de alguns professores se oporem contra as notas, 

outros consideraram que as provas realmente refletiam o desenvolvimento dos 

alunos. 

Também foram verificados que a avaliação prática era realizada de mesma 

maneira entre os alunos mais habilidosos e menos habilidosos, mais 

especificamente os métodos referentes aos critérios de análise. Nesse sentido, os 

professores descreveram que não faziam distinção entre os alunos mais habilidosos 

e os menos habilidosos, eles consideravam que o mais importante era a participação 

dos alunos nas atividades proposta e o comprometimento com o ensino- 

aprendizagem (GIACOBO; MENDES, 2010).  

Ainda de acordo com Giacobo e Mendes (2010), eles questionaram na 

mesma pesquisa, os alunos, sobre a importância que a nota tinha sobre a 

aprendizagem. Sobre isso, os alunos demonstraram opiniões diferentes, alguns 

alunos responderam que as notas retratavam fielmente a aprendizagem, já a maioria 

respondeu que o mais importante era o foco na aprendizagem tornando esse fato 

mais importante que qualquer outro no processo de avaliativo. 

Galvão (2002) relata em seus estudos a vivência prática de uma professora 

de Educação Física considerada bem-sucedida, a autora demonstra que a 

professora durante a organização das aulas, divide os alunos nas atividades de 

várias maneiras, para assim, possibilitar diversas atividades avaliativas. A professora 

procura sempre relatar para seus alunos como o processo avaliativo está sendo 

realizado, deixando claro quais os critérios considerados para a avaliação. Sempre 

nos finais das aulas a professora faz uma recordação de tudo que foi realizado e 
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trabalhado em aula, para poder assim, deixar mais claro o conteúdo exposto e 

avaliar os possíveis conhecimentos adquiridos pelos alunos, e assim determinar os 

que ainda precisam ser aprimorado.    

Para facilitar o processo avaliativo na Educação Física escolar e a construção 

do conhecimento, devemos deixar claro para os alunos nossos objetivos em aula. 

Demonstrar que a participação de todos é essencial para a aprendizagem, e assim, 

tornar tanto para os alunos quanto para o professor a avaliação mais significativa no 

processo de ensino-aprendizagem.     
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5 CONCLUSÃO 

 

 Podemos entender que muitas dúvidas surgem referente ao real valor que 

devemos dá a avaliação na Educação Física escolar Escola. Acreditamos que não 

haverá mudanças com caráter significativo no processo de ensino-aprendizagem se 

não houver conscientização por parte dos professores em Educação Física da 

importância da avaliação para a construção do conhecimento.  Cada Professor 

detém o poder de conduzir esse processo pedagógico tão importante que é 

avaliação para uma boa educação, e deverão ter sempre em mente as 

consequências dos seus atos pedagógicos. 

Sabemos que a avaliação pode nos garantir um retorno positivo ou negativo 

com relação ao processo de construção da aprendizagem dos alunos. Garantindo o 

efetivo retorno do professor, com ações significativas para efetivar a aprendizagem, 

procurando modificar suas atividades, para assim, garantir a construção do 

conhecimento.    

De fato cabe ao professor interpretar e avaliar com consciência as atividades 

propostas e a participação dos alunos em aula, e também se avaliar para poder 

verificar se suas ações estão realmente ajudando seus alunos na busca pelo 

conhecimento, e se conscientizar da importância do ato avaliativo, para poder assim, 

efetivar a construção do conhecimento, potencializando as capacidades de 

aprendizado dos alunos, já que diferentes entendimentos sobre os conteúdos 

exposto poderão surgir.   

Diante de tudo já exposto, acreditamos que a avaliação em educação Física 

em qualquer nível de ensino é de suma importância, porém, devemos conduzir com 

seriedade e consciência de sua grande relevância na construção do conhecimento, 

entendendo que não podemos desvincular a avaliação do processo de ensino- 

aprendizagem, que sem uma boa avaliação não vamos ter um feedback positivo 

para ajudarmos nossos alunos no processo de aprendizagem. 
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