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O presente trabalho, fruto de uma pesquisa bibliográfica e documental, buscou compreender 

como o item avaliação foi tratado nos documentos oficiais- currículos mínimos- que orientam 

a Educação Física Escolar presentes nos sítios virtuais das secretarias de Educação dos 

Estados do Sudeste brasileiro (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito Santo), em 

especial, nos anos finais do Ensino Fundamental. Deste modo, ponderaremos sobre currículo, 

educação física escolar e a avaliação neste conjunto. Falar e compreender sobre avaliação em 

EF ainda se constitui uma tarefa difícil, posto que a disciplina atualmente encontra-se 

arraigada à concepção de ensino do professor, das suas expectativas sobre o conteúdo e das 

condições objetivas do seu trabalho.  Ao compararmos os CM da região sudeste, percebemos 

em um primeiro momento que todos pelo menos possuem algum item que oriente a avaliação, 

no entanto há falta de clareza teórica quanto à forma de organizar as intencionalidades, se por 

objetivos, se por competências/habilidades. Falta também uma orientação clara sobre essa 

avaliação ser adaptada ao desenvolvimento dos alunos, em nenhum momento é evidenciado 

que a avaliação deve estar mais voltada para o entendimento do aluno como um todo. Isso dá 

ao professor a autonomia de proceder da forma que considera mais adequada. 

 

Palavras chaves: Educação Física, Currículo Mínimo, Avaliação.  
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ABSTRACT  

This study, the result of a bibliographical and documentary research, aimed at understanding 

how the item evaluation was treated in official documents, minimum curriculum, guiding the 

School Physical Education present in the virtual sites of the departments of education in the 

states of southeastern Brazil (Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro and Espírito Santo), 

especially in the final years of elementary school. On curriculum, physical education and 

evaluation in this set. Speak and understand about evaluation in EF is still a difficult task, 

since the discipline is currently rooted to the teaching concept of the teacher, their 

expectations about the content and the objective conditions of their work. Comparing the CM 

the Southeast, we realize at first that all at least have some item that guides the evaluation, 

however there is a lack of theoretical clarity on how to organize your intentions, if for goals if 

competency / skills. Also lacks clear guidance on this evaluation be adapted to the 

development of students, at no time is demonstrated that the evaluation should be more 

focused on the understanding of the student as a whole. This gives teachers the autonomy to 

act in the way it considers most appropriate. 

 

Key words: Physical Education, Minimum Curriculum, Evaluation. 
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A inserção da Educação Física (EF) nas instituições de ensino sofreu diversas 

modificações metodológicas ao longo do seu período histórico, tendo vertentes voltadas para 

o biológico e aulas com ênfase na prática física, sendo assim a avaliação do processo de 

ensino aprendizagem era tido como instrumento classificatório tendo como princípios a 

avaliação do rendimento físico. Com o movimento renovador o surgimento de abordagens 

pedagógicas voltadas para a negação do modelo tecnicista e o reducionismo biológico, a EF 

na escola passa a ter uma nova visão a cerca dos seus objetivos de ensino e assim a 

necessidade de uma avaliação voltada para o mesmo, na busca da reafirmação da importância 

desta disciplina para a formação do aluno. 

O tema avaliação principalmente na EF escolar ainda é cercado de muita polêmica 

e tabus, por se tratar de um tema historicamente ligado a exclusão e classificação, pois 

usualmente a mesma era tida como instrumento para seleção de atletas, soldados dentre outros 

objetivos classificatórios e excludentes. Atualmente as avaliações realizadas nas escolas 

públicas ainda permaneçam ligadas á cultura do exame, neste sentido é necessário uma 

intensa reflexão a cerca da pratica avaliativa principalmente na EF posto que os seus objetivos 

na instituição escolar se demonstram outros diferente do seu passado a qual era tida como 

pratica do físico, biológico atualmente ela esta relacionada além do corpo ao desenvolvimento 

e aprendizado do aluno. 

Com isto torna se necessário a busca de propostas que tentem encerrar esta pratica 

dentro das instituições de ensino, neste sentido vimos uma grande inquietação em entender 

como esta inserida a EF nos documentos oficiais tidos como Currículos Mínimos (CM) nos 

estados da região sudeste ( Espirito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e assim 

buscar compreender como os mesmos contemplam a avaliação na EF para a educação básica 

mais especificamente nos anos finais do ensino fundamental. 

Por ser uma disciplina inserida no espaço escolar a mesma segue determinações 

dos conteúdos a serem trabalhados, por documentos como o PCN (Parâmetro Curricular 

Nacional) documento delimitador dos conceitos de cada disciplina escolar traçando conteúdos 

únicos para as escolas do pais com o intuito de uma educação igualitária e o  CM de âmbito 

estadual que buscara a partir da regência do PCN ordenar os conteúdos levando em 

consideração as peculiaridades e características única de cada região.  

Sendo assim esta pesquisa de caráter bibliográfico e documental busca num 

primeiro momento um breve histórico do currículo no país, abordando suas questões e 

implicações até os dias atuais, relacionando-o a EF, num segundo momento buscamos 

contemplar a inserção da EF no espaço escolar e assim como seu histórico a cerca da pratica 
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avaliativa e como a mesma e contemplada atualmente na instituição de ensino, buscamos 

também entender a partir de referenciais teóricos qual proposito bem como deve ser a 

avaliação do processo de ensino aprendizagem. A partir deste entendimento buscamos o PCN 

no site do Ministério da Educação para entendermos se os CMs dos estados da região sudeste 

encontrados nos sites das suas respectivas secretarias seguem os parâmetros que orientam a 

pratica da EF bem como a forma de sua avaliação para os anos finais do ensino fundamental  

A hipótese que norteia esta pesquisa é que a referida disciplina pode sofrer 

desvalorização por parte das políticas educacionais para sua concretização nas escolas, posto 

que a organização do planejamento de ensino do professor partira do planejamento escolar e 

este deve ser embasado no CM, sendo assim a existência de um documento que oriente e 

estabeleça ações pedagógicas efetivas na busca de uma aprendizagem de qualidade e 

formação critica aos alunos, torna se uma ferramenta de total relevância para a prática docente 

e assim o processo avaliativo. 

Posto que com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), a 

torna disciplina obrigatória na educação básica.  Parte-se do pressuposto que essa área do 

conhecimento ainda é considerada como uma disciplina  extracurricular e/ou dispensável para 

a construção do conhecimento do aluno em sua vida escolar, não recebendo a mesma 

prioridade pedagógica que as demais disciplinas que compõem o currículo escolar do ensino 

fundamental.   

Com essa pesquisa buscamos despertar  um olhar crítico sobre a forma com que 

os estados abordam as questões que são de grande importância para avaliar o processo de 

ensino aprendizagem, e entender se as diretrizes oferecidas pelo PCN  oferece subsídios 

mínimos para levar o professor a reflexão da melhor maneira de proceder a avaliação, de 

forma a oferecer subsídios para uma pratica que ofereça suporte para a busca de 

melhoramento do ensino, e se a forma com que é tratada a avaliação no CM condiz ou não 

com a expectativas a cerca dessa disciplina tratada no PCN. 

 

 

 

 

2 - Objetivos 
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2.1 - Objetivo Geral 

Compreender como o componente curricular Educação Física, e dentro desta o item 

avaliação, é abordado no currículo mínimo para a educação básica, em especial para os anos 

finais do ensino fundamental, nos estados do sudeste brasileiro. 

2.2 - Objetivos Específicos: 

- Realizar a leitura dos documentos (CM e PCN) que orientam a Educação Física Escolar nos 

estados do sudeste brasileiro; 

- Analisar como o item avaliação é abordado nos específicos documentos; 

- Discutir a Educação Física escolar no conjunto da avaliação e suas possibilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - Metodologia 
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Tipo de Pesquisa: 

Esta pesquisa é de caráter bibliográfico e documental, posto que por um lado foi analisada a 

legislação que regulamenta o ensino básico dos estados que compõem o sudeste brasileiro 

(Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro), bem como a disciplina Educação Física é 

contemplada nestas políticas públicas, e por outro lado, buscou-se identificar as semelhanças 

e/ou diferenças entre estas políticas, dentre estas diferenças optamos por priorizar o tema 

avaliação. 

Procedimentos: 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória das propostas curriculares destes estados 

a fim de entender a forma com que a avaliação é abordada nestes documentos. Com o intuito 

de obtermos estes documentos foram acessados os sites oficiais das secretarias de educação de 

cada um destes estados para obter os mesmos. Inicialmente com esta pesquisa, foi possível 

descobrir que cada estado nomeia de forma diferente sua proposta curricular 

Dentro destes quatro estados buscamos entender de que forma a Educação Física é 

contemplada, e entender também se estas políticas públicas beneficiam ou não a disciplina de 

Educação Física, e de que forma isso pode ou não facilitar o trabalho do professor de 

Educação Física no ensino básico. Depois de entender como esse processo funciona em cada 

estado, escolhemos uma categoria, a avaliação, para faze a comparação do modo em que estes 

estados instruem ou não os professores a agirem e se os mesmos seguem as orientações do 

PCN. Para assim, discutir sobre o assunto e entendendo as particularidades destes estados no 

que diz respeito a avaliação no ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

 

4 - Referencial Teórico 



11 
 

 

4.1 - Apontamentos gerais sobre o currículo mínimo para a educação básica: a Educação 

Física Escolar em destaque 

 

4.1.1 - Aspectos introdutórios sobre currículo 

               

Para compreendermos o currículo mínimo (CM) no espaço educacional, tornou-se 

necessário conhecermos a inserção deste item na educação brasileira e a sua influência na 

ação docente. Para tanto, é imprescindível recorrermos de maneira ampla à história e a origem 

do currículo abordando suas principais questões.  

Desde já, apontamos que, devido à amplitude do tema, poderão existir lacunas 

ainda não preenchidas pelo estudo, porém, consideramos que nosso esforço lança mão de 

reflexões importantes, mesmo que iniciais sobre currículo e EF escolar. Segundo Moreira 

(1990) “os sociólogos das disciplinas escolares, defendem que a história do currículo tem por 

meta explicar porque certo conhecimento é ensinado em determinado momento e local e por 

que ele é conservado, excluído ou alterado”.  

A origem do pensamento curricular no Brasil teve inicio na metade do século XX 

tendo como parâmetros diferentes teorias, oriundas de diversos países principalmente a dos 

Estados Unidos. Até então, a educação no país estava ligada a concepção de ensino tradicional 

jesuítico do período colonial, que segundo Lima; Zamlorenzi e Pinheiro (2011, p.49): 

Os conteúdos eram selecionados da cultura universal, sendo, assim, denominados de 

humanísticos e enciclopédicos, os quais são repassados como verdades absolutas. 

Com base no método expositivo, esses conteúdos são racionalmente repassados aos 

alunos pela exposição verbal, com ênfase nos exercícios, na repetição e na 

memorização e verificação dos resultados, com base em interrogatórios orais e 

escritos. 
 

Este modelo de ensino possuía seu currículo como um acordo universal, tendo 

como objetivos educacionais a formação de padres e a educação das classes dominantes, de 

acordo com Zotti (2011, p.67): 

Assim do ponto de vista das atividades de produção o currículo jesuítico era “sem 

utilidade” pratica visível para uma economia fundada na agricultura rudimentar e no 

trabalho escravo. Utilizado para a formação de seus representantes políticos para a 

consequente intervenção junto ao poder publico na defesa de seus interesses, 

contemplando os níveis elementar, secundário e superior. O nível elementar se 

constituía apenas de um reforço a educação dada na família aristocrática, pois não 

havia interesse em estender a educação elementar (ler, escrever e contar, além da 

educação religiosa) as demais camadas da população. 
 

Assim o modelo de currículo jesuíta era voltado para as necessidades econômicas 

e aos objetivos religiosos, o pensar critico não tinha seu espaço. Este modelo de ensino, 
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marcado pelo autoritarismo na relação aluno-professor sofreu diversas influencias de cunho 

reliogioso e politico, ocasionando vários formatos em consequência dos movimentos da época 

entre eles a reforma pombalista, ao qual ocasionou na descentralização do ensino e que 

segundo Seco e Amaral (2006, p.7): 

culminou com a expulsão dos jesuítas precisamente das colônias portuguesas, 

tirando o comando da educação das mãos destes e passando para as mãos do estado. 

Extintos os colégios jesuítas, o governo não poderia deixar de suprir a enorme 

lacuna que se abria na vida educacional tanto portuguesa como de suas colônias.Para 

o Brasil, a expulsão dos jesuítas significou, entre outras coisas, a destruição do único 

sistema de ensino existente no pais foi a primeira grande e desastrosa reforma de 

ensino no Brasil.  
 

Ainda em acordo com o autor em pauta, com o inicio do Brasil Império foram 

tomadas medidas reformatorias de cunho cultural e educacional, no entanto a educação 

escolar continuava no víeis tradicional de ensino prevalecendo a educação apenas da elite, 

sendo função da família a educação elementar. Apesar destas mudanças interferindo na 

política, ensino e sociedade da época, o que registramos é que a base pedagógica era a mesma, 

diferenciando apenas na metodologia adotada de acordo com os interesses da época, sendo 

assim apesar dos marcos expressos na sociedade da época o modelo tradicional de ensino 

ainda era o modelo mais fácil de controle e inspeção dos conteúdos ensinados, sendo a 

instrução do povo deixada de lado.  

Com as primicias da industrialização americana nos anos 1920 e com o 

movimento da Escola Nova
1
 no Brasil a concepção de que “era preciso decidir o que ensinar 

ganha força e para muitos autores é onde se inicia os estudos curriculares.” LOPES e 

MACEDO (2011, p. 48).  

Pela nova demanda de trabalho, o sistema escolar se torna o responsável pela 

especialização de mão de obra e o fornecimento de cursos para a capacitação técnica, onde, 

neste cenário, a instituição escolar ganha nova responsabilidades, alinhando-se às demandas 

do modelo da sociedade, voltada para a resolução (ou o atendimento) das questões sociais 

gerados por mudanças econômicas, sociais, culturais e politicas, enfim, sendo uteis para as 

novas demandas do país. 

A efetivação deste pensamento e a seleção dos conteudos que deveriam incorporar 

ao curriculo, teve como disseminadores os pioneiros da Escola Nova, principalmente no que 

                                                           
¹A Escola Nova, movimento que foi iniciado na Europa e nos Estados Unidos entre os séculos XIX e XX. Sua 

origem se deu resultante de uma nova visão dos adultos em relação às crianças, que mereciam melhor atenção, 

pois até esse momento eram vistas como adultos em miniatura JUNIOR (2011 P.6) 
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concerne a crítica do ensino tradicional jesuíta, constituindo-se em um processo que se 

caracterizava pela reconstrução e reconstituição do ensino, um processo de melhoria em busca 

da sistematização do processo curricular no pais. “O manifesto dos pioneiros da Escola Nova 

se tornou o marco inaugural do projeto de renovação educacional do país propondo que o 

estado organizasse um plano geral de educação defendendo uma escola única, publica laica e 

obrigatória.” LIMA; ZAMLORENZI e PINHEIRO (2011, p.59). Destacando a reforma 

Lourenço Filho no Ceará, em 1.923; reforma Anísio Teixeira, na Bahia, em 1.925; reforma 

Fernando de Azevedo, no Distrito Federal, em 1.927 e a reforma Francisco Campos, em 

Minas Gerais, em 1.928. 

As teorias propostas por tais estudioso se baseavam em influencias de outros 

países sendo adaptada a realidade brasileira, trazendo métodos inovadores a respeito do 

curriculo escolar. Apesar dos mecanismos promovidos por tais reformas não terem se 

concretizados efetivamente pela ausencia de procedimentos detalhados de planejamento 

curricular a ênfase na metodologia de ensino compensava oferecendo diretrizes para a pratica 

curricular. 

Os programas empreendidos pelos escolanovistas “{...} podem ser considerados os 

princípios da organização curricular do país pois já se viam elementos que hoje 

constam nos nossos currículos nos quais observamos muito mais que uma mera lista 

de conteúdos, assim como a preocupação da democratização do ensino. LIMA; 

ZAMLORENZI e PINHEIRO (2011, p.59).  
 

Neste periodo “o currículo teve o foco deslocado para a forma, ou seja a 

preocupação foi centrada na organização das atividades com base nas experiências, diferenças 

individuais e interesses dos alunos.” ZOTTI (2011). Os estudos sobre currículo ganham força 

com a criação do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas) em 1938 lançando o primeiro livro-

texto sobre o tema ante a direção de Anisio Teixeira, apos tal avanço novas perspectivas 

rondam a temática curricular sendo este segundo Moreira (2011): 

o conjunto organizado das atividades de aprender e ensinar, que se processam na 

escola. Nesse sentido, a partir do lançamento do obra em questão a organização do 

currículo deveria ter como princípios: atendimento as possibilidades da criança, 

adequação do currículo aos interesses sociais do meio, tratamento das matérias 

escolares como instrumento de ação e não com fins de si. 
 

Com a promulgação da constituição de 1946 e o surgimento do estado populista 

desenvolvimentista surgiram novas reformas e um longo período de reivindicações na busca 

de uma escola publica, gratuita e que atendesse a todas as classes sociais, tais reivindicações 

culminaram na promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB/4024 

em 1961 ao qual incluía a atual educação básica no ensino médio dividido em dois ciclos: 

ginasial e colegial de quatro e três anos ao que se refere a curriculo tal lei disponibilizava 
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flexibilidade para a organização so mesmo, o que não pressupõe um currículo fixo em todo o 

pais, apesar desta ausencia de unificação as discussões em torno dessa lei contribuíram para 

conscientizar o poder político sobre os problemas educacionais tornando-se uma das mais 

importantes leis em favor da educação brasileira. 

A partir de 1964, com o golpe militar e as transformações no panorama político, 

econômico, ideológico e educacional do país ocorreu o aumento e dispersão das discussões 

sobre o currículo. 

A tendência tecnicista passou a prevalecer, em sintonia com o discurso de eficiência 

e modernização adotado pelos militares, e diluiu não só a ênfase às necessidades 

individuais da tendência progressivista, mas também as intenções emancipatórias 

das orientações críticas, incompatíveis com a doutrina da segurança nacional que 

passou a ser a eficiência do processo pedagógico indispensável ao treinamento 

adequado do capital humano do país. (MOREIRA, 1990 p.83). 
 

Sendo assim o currículo deveria incorporar elementos baseados nos princípios 

científicos e manuais objetivando mão de obra qualificada, visando habilidades técnicas, este 

paradigma começou a ser questionando na década de oitenta periodo em que começaram a 

surgir analises criticas a cerca do modelo de ensino tecnicista e das atuais questões 

curriculares tornando se bastante influentes para a organização do mesmo, revelando novas 

formas de entendê-lo. Para Moreira (1990): 

Tanto as forças inter-relacionadas de redemocratização do país, como a criação de 

espaços institucionais para discussões e propostas críticas, constituíram-se em 

elementos cruciais na definição das principais tendências do campo contemporâneo 

do currículo e das respostas às questões curriculares levantadas.  
 

Mais adiante oriundo de conflitos internos e das reflexões a cerca do ensino no 

país surge a nova LDB nº 5.692 promulgada en 1971 que não se distanciou do que já havia 

sido proposto pela lei anterior, reforçando o modelo de ensino tecnicista, pois havia uma 

preocupação na formação das camadas populares voltada para o trabalho, assim esta lei foi  

 

Uma adequação aos interesses da ditadura militar, tentando transformar a idéia de 

um Brasil atrasado em um Brasil-potência, reflexo de uma política norte-americana. 

Enquanto que a lei n. 4024/61 visava a formação integral do indivíduo, esta nova lei 

fortalecia o ensino privado, causando uma ruptura dos sistemas de ensino. (ZOTTI, 

2004). 
 

Todavia é com a aprovação da Constituição Federal de 1988 que a organização do 

ensino no Brasil passa por transformações efetivas posto que a educação passe a ser direito 

obrigatorio e dever do estado sendo assim caberia ao mesmo a busca pelos conteudos a serem 

conteplados no curriculo escolar. A partir de 1990 novos paradigmas rondam o conceito 

currículo “em virtude da ênfase dada aos saberes pedagogigos e espitemiologicos escolar. 
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Inicia se pesquisas que consideram a complexidade do processo educativo criticando o 

modelo da racionalidade técnica tradicionalmente adotada nos progamas curriculares”. 

(LIMA, ZANLORENZI e PINHEIRO 2011, p.66) a ênfase recai sobre as diferenças culturais. 

Sendo assim com esta nova perspectiva a respeito do processo de ensino surgem também 

novas tendências a cerca de inquietações sobre currículo. 

Tais tendências com seus respectivos estudiosos buscavam explicar e 

compreender qual o objetivo do curriculo, as quais interesses ele deveria atender e qual sua 

função no contexto escolar. Com a problematização destas teorias e o surgimento das novas 

leis regentes do ensino surge a necessidade de documentos que norteem a estruturação de 

forma única, tendo como consequencia os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as 

diretrizes curriculares nacionais que deverão servir como guias para os projetos políticos 

pedagógicos e os regimentos internos escolares aos quais abordaremos ao longo do trabalho.  

 

 4.1.2 - Currículo Mínimo: Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional a Educação Básica neste contexto 

 

Como vimos o curriculo escolar ao longo de sua trajetória possuiu (e possui) uma 

intima relação aos interesses e a função do espaço ao qual está inserido e atualmente ainda 

muito se discute sobre o papel da escola na atual sociedade, buscando a melhoria da sua 

qualidade como um espaço de apropriação de conhecimentos sistematizados ao longo do 

tempo, visando uma atuação humana mais racional e consciente, por isso torna-se necessário 

uma sistematização desse percurso, “pois na escola não se ensina e se aprende ao bel prazer, 

de qualquer forma, ou qualquer conteúdo. Ensina-se sim, os saberes tidos como relevantes a 

humanidade”. LIMA; ZANLORENZI e PINHEIRO (2011 p.18). 

Diante disto, justifica-se a construção de um CM e de documentos que orientem a 

sua elaboração, especialmente os PCN’s, possibilitando a todos os alunos da rede de ensino 

uma educação menos desigual quanto ao conhecimento. Tal tarefa torna-se uma reflexão 

permanente e efetiva devido a sua importância do espaço escolar, acolhendo-o como uma 

representação cultural, social, politica e histórica ultrapassando a ideia de simples seleção de 

conteúdos. 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 

representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de 

subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais estão 

mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais. SILVA (1996, p. 

23) 
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Diante da concepção que a qualidade do ensino de qualidade nas escolas pode vir 

de documentos que orientem suas múltiplas facetas, é primordial compreender como os 

objetos que regem o ensino entendem e objetivam ao estabelecer metas para elaboração do 

CM e, por conseguinte a avaliação da EF para educação básica.  

O Brasil teve sua primeira constituição em 1824 e, em 1891, a segunda. Nesses 

dois momentos, as informações acerca da educação são escassas, sendo a constituição de 1934 

a primeira a incluir um capítulo especial sobre o assunto.  

A educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 

Públicos, [...], de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica 

da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da solidariedade 

humana. (Constituição Federal de 1934 – Título V – Capítulo II – Da Educação e da 

Cultura), 

 

Até então têm se a obrigatoriedade de ensino oferecido pelo estado a todos não 

havendo, porém a exigência de documentos que estruturem este ensino de forma igualitária, 

permanecendo a escassez no sentido da busca de organização do CM.  

No entanto tornar a educação como direito de todos e dever do estado traz a tona o 

impasse sobre quais conteúdos seriam ministrados nas escolas, qual tipo de educação seria 

ofertado pelo estado e as quais interesses a escola atenderia, transparecendo conflitos, visões 

diferenciadas e discrepâncias a respeito da importância do currículo no ambiente escolar, 

posto que até então ela era privilegio de poucos, atendendendo objetivos especificos como 

visto no nosso breve historico do currículo no país.  

De acordo com Santos (2010, p. 30), “o estado vinha ampliando seu controle 

sobre a educação e atuando como provedor, cada vez mais, da educação do povo. Para um 

segmento da sociedade, a liberdade de ensino seria um risco, pois sem limitações haveria 

desordem e anarquia na educação”. Na busca de propostas que delimitasse o ensino no país 

foi promulgada a LDB nº 4024 de 1961, que regulamentaria e fixaria todo o modelo politico-

educacional em vigor no entanto ainda era precario a regulamentação dos conteúdos a serem 

ministrados nas escolas,  observa se em seu art 2º “A educação é direito de todos e será dada 

no lar e na escola”. “Paragrafo único. A família cabe escolher o gênero de educação que deve 

dar a seus filhos”. Verifica que o estado oferece a família a liberdade de escolha de educação 

aos seus filhos consequentemente a autonomia para os mesmos escolherem quais conteúdos 

são essenciais para o aprendendizado de seus filhos em cada disciplina traspareçendo uma 

desagregação do ensino no país. 

“No final dos anos de 1960 e inicio dos anos de 1970, o Estado ditatorial impôs a 
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realização de novas reformas na política educacional com o objetivo de priorizar a educação 

primaria e formação técnica”. Silva (2010, p. 49). Com a promulgação da vigente constituição 

Federal em 1988 a educação continua sendo direito de todos, mas passa a ser além do dever 

da família, agora também do Estado. Entendemos que a instituição escolar como percursora 

da educação publica devera voltar seu planejamento para atender a todos. 

Diante disto, a constituição trouxe a gênese dos PCNs (parametros curriculares 

Nacionais): Art. 210. “Serão fixados conteúdos minimos para o ensino fundamental, de 

maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais artístico, 

nacionais e regionais”.  

Para a formalização das demandas inseridas na constituição se promulga a atual 

LDB nº 9394 em 1996, com o propósito de regulamentar o ensino no país, efetivando as 

diretizes de ensino para o ensino fundamental obrigatório e gratutito. Em seu Art. 9º, 

visualizamos a seguinte normativa: 

A União incumbir-se-á de: 

I - elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios; 

 

Em seu Art. 10º, ressaltamos: 

 

Os Estados incumbir-se-ão de: 

III - elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 

diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e 

as dos seus Municípios; 
 

Com a criação dos PCN’s, delimitando e regulamentado os conteúdos a serem 

ministrados no ensino, surge à necessidade da construção de um sub documento, posto pela 

constituição e posterior a LDB, com os conteúdos minimos que deverão levar em conta as 

caracteristicas regionais.  

 A LDB de 1996 traz em seu texto que: 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino 

médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 

ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos 

educandos. 
 

Sendo assim vale ressaltar que o CM elaborado pelas secretarias de educação não 

é um processo solto, mas que segue uma orientação advinda de outra produção. Notamos, 

desta forma, uma estreita relação do PCN e do CM, sendo que o segundo devera ser elaborado 

a partir das determinações do primeiro, seguindo esta mesma perspectiva, a avaliação. 

Interessa-nos destacar que a preocupação a respeito da temática de CM emerge 
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desde a década de 1920 e foi se ampliando de acordo com as alterações históricas do país. 

Neste contexto, o currículo constitui, portanto, um significativo instrumento utilizado por 

diferentes sociedades “tanto para desenvolver os processos de conservação, transformação e 

renovação dos conhecimentos historicamente acumulados como para socializar as crianças e 

os jovens segundo valores tidos como desejáveis.” (MOREIRA, 1997, p.11).  

Contudo, não podemos deixar de entender a importância destes documentos para a 

ação pedagógica dentro do espaço escolar e consequentemente para uma prática avaliativa no 

interior de aulas de EF. 

 

4.1.3 - A legalidade da Educação Física Escolar na organização formal de ensino 

 

A legislação referente à EF no Brasil teve início em 1851 através da Lei nº 630, de 

17 de setembro, que incluiu a ginástica no currículo das escolas primárias do Município da 

Corte, que era o Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 1983, p. 53). Posteriormente em 1870 a EF 

(Ginástica) voltada para o físico que até então era optativa dentre as demais disciplinas 

escolares, passa a ser obrigatória no ensino publico. Esta proposta educativa com ênfase em 

exercícios de flexibilidade, equilíbrio, força, saltos e outros vinham agradando boa parte dos 

envolvidos, mas havia divergências quanto ao método e aos conteúdos a serem ministrados.  

Esta EF permeou por um longo tempo nas escolas passando por diversos 

momentos, não possuindo seu espaço no ambiente escolar e nem ao menos necessitava de 

professores especificos para licenciarem suas aulas posto que por estar relacionada à medicina 

e regime militar. 

Os profissionais da área da saúde e da instituição militar eram tidos como 

preparados para atuar na EF, visto que num primeiro momento a função da EF era voltada 

para saúde e higiene e num segundo momento a formação da moral e do fortalecimento de 

corpos. 

A partir de 1930, a EF escolar ganha destaque na politica educacional e passa a ser 

contemplada nas reformas do então Ministerio da Educação e Saúde do governo Vargas e em 

1939 foi criada a primeira Escola Nacional de EF e Desportos, cujo curso era baseado em 

conteúdos da pedagogia, medicina e ginástica militar. 

Com o surgimento da LDB de 1971 a EF passa a ser “disciplina obrigatória nos 

cursos primários e médio até os 18 anos de idade” (Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 

Art. 22), entendendo, neste período, que a escola volta-se para a qualificação de mão de obra 

exigida pela mudança do contexto social.  
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A obrigatoriedade da EF até os 18 anos, explícita nesta LDB, justifica-se pelo fato 

de que esta era a idade ao qual se dava o término da formação escolar e posteriormente o 

ingresso no mercado de trabalho, cabendo ao aluno, recém-saído da formação escolar, a 

manutenção da sua capacitação física do não mais educando e sim trabalhador.  

Porém, em 25 de julho de 1969, já durante o governo da chamada Ditadura 

Militar, o Decreto - lei nº 705 alterou a redação do artigo 22 da lei de 1961: “Art. 1º – Será 

obrigatória a prática da EF em todos os níveis e ramos de escolarização, com predominância 

desportiva no ensino superior”. Percebemos a EF voltava para a formação de atletas “coube 

para à EF o papel de colaborar, através de seu caráter lúdico-esportivo, com o esvaziamento 

de qualquer tentativa de rearticulação política do movimento estudantil.” MONTEIRO (2010, 

p.9). 

Ainda em acordo com o autor em pauta, na LDB promulgada em 11 de agosto de 

1971, a EF se apresenta da seguinte forma, Artigo 7º: “Será obrigatória à inclusão de 

Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos 

currículos plenos dos estabelecimentos de 1o e 2o graus”. Essa redação não estipula limite de 

idade, pois a prática se estendia ao ensino superior, mas que, até então, era considerada como 

mera atividade física.  

À época do Decreto no. 69.450/71, a EF era vista como uma prática desportiva e 

recreativa sendo atividade regular e equivalente aos demais cursos do sistema de ensino, no 

entanto, esta obrigatoriedade torna-se equivocada quando este mesmo decreto aponta em seu 

artigo 6º facultatividades a cerca da disciplina, permitindo dispensa aos alunos que 

estudassem no período noturno, trabalhassem mais de seis horas diárias, tivessem mais de 30 

anos, estivessem em exercicio militar.  

Assim, há uma imensa desvalorização da discplina pelas leis regentes, posto que 

segundo a concepção daquela época, se ele já estava no mercado de trabalho, a 

responsabilidade de sua manutenção física era do serviço militar, concepção que se assemelha 

à forma com que a EF é tratada nas escolas atualmente, ano de 2016, no que se refere às 

facultatividades.  

Com estas facultatividades em relação à EF podemos perceber a sua relação a um 

reducionismo biológico como orientadora da mesma na escola posto que o trabalho fosse tido 

como “prática “ pois o aluno que trabalhasse já teria feito atividade física não necessitando 

das aulas de EF, reforçando a lógica de que o trabalho era responsável pela sua capacitação, 

manutenção e reprodução da sua força de trabalho e não a escola. 
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Facultá-la ao aluno que estivesse prestando serviço militar correspondia ao 

entendimento da similaridade entre o trabalho físico imposto pelas Forças Armadas e aquele 

proposto na EF escolar, além da dispensa dos maiores de 30 anos, remetendo a EF como 

importante apenas para os jovens.  

A década de 1990 foi palco de várias discussões a respeito da educação a área de 

conhecimento EF passa a ser obrigatoria na Educação Básica com a promulgação da LDB 

9394/96 trazendo referente à EF a seguinte redação estampada no parágrafo 3º do seu artigo 

26 “A EF, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da Educação 

Básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativa 

nos cursos noturnos”. No entanto, ainda permace a desvalorização a respeito da disciplina, 

posto que as facultatividades remetem que o aluno trabalhador, por estar inserido no mercado 

de trabalho, não necessita das aulas de EF. 

Entretanto, para uma ação pedagógica que busque contestar tais normativas, 

mesmo nos tempos atuais, torna-se necessário a ampliação da compreensão e ação 

diversificada da EF, ainda muito ligada as questões da aptidão física e esportiva. Os 

professores ainda muito influenciados pela concepção esportivista restringem suas aulas a 

prática de esportes tradicionais que são apresentados de forma não sistematizada ou adequada 

para cada fase do ensino, muitas vezes superficialmente ou somente voltados para o “saber 

fazer” (DARIDO, 2001). Ainda, Bracht et al.(2003, p. 26-31) identificam várias semelhanças 

entre os fatos da antiga EF e os tempos atuais.  

Como exemplos, vemos que as meninas e os menos habilidosos continuam tendo 

dificuldade de inclusão e ainda persistem os embates sobre a responsabilidade de 

com quem deve estar a EF na educação. Além disso, o tempo da aula ainda é visto 

como tempo de recreio ou descanso. E apesar de não faltarem mais pórticos, faltam 

bolas, cordas, elásticos, redes, bastões, colchões, livros, aparelho de som, quadra.  
 

A EF na formação do aluno, não se apresenta apenas em aspectos físicos, mas 

também na formação de cidadãos críticos que possam entender o papel de seu corpo na 

sociedade. De acordo com Soares et al (1992), é a partir da tomada de consciência de suas 

possibilidades e restrições, através das aulas de EF, que teremos como resultado a formação 

do cidadão de opinião e de uma sociedade igualitária. 

Todos os aspectos pontuados até aqui sinalizam implicações diretas na avaliação 

em EF, haja vista os objetivos e os resultados desejados. Para o momento, interesou-nos 

construir um pano de fundo sobre a construção do currículo, longe da neutralidade, buscando, 

a seguir, compreender a avaliação e a consituição da EF na escola.  
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4.2 - A Educação Física no ambiente escolar: o componente avaliação em destaque.  

 

Para entendermos a EF na atualidade, séc. XXI é necessário compreendermos 

como, e em que circunstância, ocorreu a sua inserção neste ambiente, ao longo dos anos. Para 

tanto, recorremos de maneira ampla ao histórico desta disciplina na instituição de ensino, 

buscando alcançar de qual forma ela se caracteriza ao longo de sua trajetória, abrangendo 

durante este percurso de modificações, o componente avaliação.  

 

4.2.1 - Breve Histórico da Educação Física na escola 

 

A EF, ao longo de seu histórico na escola básica, passou por transformações 

metodológicas influenciadas por mudanças da própria sociedade, e o surgimento de 

tendências pedagógicas aplicadas às escolas. Segundo Oliveira (1994, p. 25)  

O motivo que levou a EF a ser introduzida na Escola é decorrente, principalmente 

dos benefícios proporcionados pelos exercícios físicos à saúde do praticante. 

Contudo, se torna necessária uma reflexão detalhada acerca de quem está envolvido 

nesse contexto, e entender as questões técnicas e metodológicas do conhecimento 

específico da EF no contexto escolar. 
 

Segundo Castellani e Filho (1998), em determinados períodos históricos esta 

disciplina buscava atender interesses individuais de determinadas classes da época, tais 

interesses se alteravam com o desenvolvimento e necessidades da população, com isto 

alterando também o objetivo da EF. O inicio da construção da especificidade desta disciplina 

no Brasil, apesar de forma vaga, ocorreu no período do Brasil Império. Nesta época havia 

uma preocupação com o controle de doenças e atenção estava voltada para a saúde da 

população.  

Neste sentido, na busca de uma solução para tais adversidades surge o movimento 

higienista que foi visto como salvador para tais problemas sociais e como idealizador para 

mudanças de hábitos e mentalidades dos sujeitos daquela sociedade, assim a higiene 

ramificada da medicina se agregou a varias instituições da sociedade para propagar esta 

idealização voltando-se principalmente para a instituição escolar. CASTELLANI FILHO 

(1998) 

Com efeito, a EF na instituição escolar influenciada pela tendência médico - 

higienista toma como objetivos favorecer os alunos um desenvolvimento físico e moral 

através do exercício físico, intencionando um indivíduo saudável, higiênico belo e forte. Por 
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conseguinte cabe ressaltar que a medicina favoreceu a construção da EF a partir de bases 

biológicas.  

Por estar apenas inserida e não regulamentada obrigatoriamente na escola 

compondo o seu currículo e por outros fatores pedagógicos, políticos e sociais, a EF não 

possuía uma especificidade como disciplina escolar, sendo assim não exigia professores 

específicos para licenciar, não havia interação entre aluno e professor no processo de ensino-

aprendizagem, as aulas favoreciam os mais fortes havendo exclusão dos fracos e doentes, por 

ser uma disciplina com objetivos em direção a saúde e higiene a mesma não preconizava 

interação com as praticas pedagógicas da escola, ou seja as aulas de EF se resumiam a 

métodos técnicos ponderando o corpo como objetivo, desconsiderando intuitos didáticos-

pedagógicos no processo de ensino-aprendizagem ou transmissão de conteúdos criticamente 

aos alunos, intencionando sujeitos para criar e cuidar do seu corpo higienicamente 

tornando/mantendo-o saudável, belo e apto para as demandas da sociedade, tendo assim a EF 

como uma das ferramentas para a  solução de problemas advindos da crescente urbanização. 

CASTELLANI FILHO (1998) 

A EF na época era vista como instrumento de transformação da sociedade por 

meio da saúde e higiene. A avaliação, neste sentido encontrava-se sustentada “pelos objetivos 

de controle e aferição dos processos biológicos e anatômicos do corpo humano, sempre 

voltados à compreensão e alcance da saúde individual desvinculada do compromisso do 

Estado com a saúde coletiva da população.” FERNANDES e GREENVILE (2007, p. 05). 

Pondo se então a intuitos pedagógicos desta disciplina voltados para o físico e para interesses 

políticos, sendo que características culturais e sociais do alunos não eram relevantes. 

Conforme Júnior e Filho (2011, p. 02)  

 

Nesse período, a educação embasava-se em métodos de ensino autoritários e 

repreensivos. As práticas avaliativas na educação e na Educação Física eram 

baseadas na cultura do exame, pois, visavam impor medo, como forma de controle, 

seleção técnica e social, limitando-se a levantar as atitudes e os hábitos de higiene 

dos alunos.   
 

Este movimento biológico, médico-higienista perdura até a década de 1930, 

período em que a EF começa a dar os primeiros sinais de uma educação militar. Os 

governantes voltam sua atenção para a guerra devido aos confrontos ocorridos em outros 

países. Neste período a EF escolar passa a ser influenciada pela tendência militarista, adquiri 

o objetivo de preparação dos jovens para possíveis confrontos bélicos. Nesta concepção 

prevalecem exercícios para a aptidão física dos alunos e as atividades são baseadas nas 
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modalidades do exército. Segundo os PCN's (1998), o exército passou a ser a principal 

instituição a comandar um movimento em prol do “ideal” da EF que se mesclava aos 

objetivos patrióticos e de preparação pré-militar. Neste contexto Júnior e Filho (2011, p. 02 ) 

diz: 

 

Como o militarismo, o principal objetivo da época era treinar os alunos para o 

desenvolvimento de corpos fortes e saudáveis para a promoção de soldado para 

defender a pátria. A avaliação na disciplina analisava a aptidão física para o 

desempenho de guerra, priorizando os testes de força, velocidade, resistência 

cardiorrespiratória, flexibilidade, sendo assim agilidade, destreza, dentre outras 

capacidades físicas dos estudantes. 
 

 Ainda neste pensamento apontamos Fernandes e Greenvile (2007, p. 05) 

 

Durante os períodos militares nos quais a disciplina incorporava métodos de ensino 

de conteúdos e padronização de cidadãos forjando práticas rígidas de movimentos 

baseados em métodos ginásticos europeus – a avaliação do ensino era realizada com 

base da submissão e na averiguação dos mais fortes e capazes de defender os 

objetivos do Estado dominante. A rigidez, o medo, o respeito aos superiores e a 

submissão dos alunos, era a tônica das avaliações, realizadas tanto do ponto de vista 

teórico (provas, avaliações físicas, etc,) quanto do ponto de vista pratico (testes de 

esforço, provas de nado, corrida, desportos individuais etc.) 
 

Os objetivos e resultados da EF deveriam condizer com os interesses do governo 

que visava ordem por meio da submissão dos alunos e êxito em possíveis guerras, sendo 

assim o método avaliativo desta disciplina iria classificar estes alunos em aptos e não aptos 

para servirem ao exercito através de testes específicos desconsiderando, como na tendência 

higienista, as características individuais dos alunos e aspectos além do físico e biológico além 

da intensa exclusão daqueles considerados inaptos para a demanda da sociedade.  

Ate então a EF não possuía sua relevância para a sociedade dentro do contexto 

escolar sendo que a mesma era tida apenas como Ginástica devido a influencias pelos 

modelos Alemães, suecos e Franceses. No primeiro momento a EF e dentro dela a avaliação 

possui caráter medico-higienista recorrendo as diligencias da medicina e no segundo observa-

se a transferência do exercito para a escola, tendo  aulas ministradas por militares baseados 

nas atividades da milícia.  

Nestes dois períodos tem se uma EF exclusivamente prática e uma avaliação 

excludente e classificatória, com foco na execução dos exercícios físicos, havendo uma 

intensa exclusão dos mais fracos “pois os mesmos não contribuiriam para a força e 

maximização desejada da sociedade da época, o professor de EF deveria ter cuidado apenas 

com a forma e nunca com a função.” JUNIOR (2011, p. 06)  
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Neste eixo, percebemos que tratamentos pedagógicos para a formação do aluno 

como cidadão critico eram excluídos, visto que a função da disciplina EF no contexto escolar 

possuía sua essência no estereótipo, no fisiológico, no corpo como objeto. Questões culturais 

e a individualidade dos alunos eram menosprezadas assim como a utilização da pratica 

avaliativa como ferramenta do processo de ensino/aprendizagem e a busca de uma 

fundamentação teórica que lhe desse suporte ultrapassando métodos excludentes e 

classificatórios.  

Fernandes e Greenvile (2007, p.123) assinalam que: 

 
É importante lembrar ainda que, as instituições responsáveis pelo oferecimento, 

organização e aferição da aprendizagem dos alunos eram instituições altamente 

repressivas e opressivas, que faziam valer o poder do Estado, Império, República ou 

Igreja,[...]. A avaliação, neste sentido, servia apenas como mais um instrumento de 

repressão e opressão social. A força e o poder das instituições dominantes eram 

postos em prática nos momentos pré-determinados de avaliação dos conhecimentos 

e conteúdos ensinados, que geralmente aconteciam por meio de provas documentais.   
 

Com o surgimento da Escola Nova (movimento citado no primeiro capitulo deste 

trabalho) após as grandes guerras, já na década de 40, surge o confronto ao modelo de 

educação tradicional vigente na época. E ainda, segundo Darido (2000, p. 13): 

 
“O discurso predominante na Educação Física passa a ser: "A Educação Física é um 

meio da Educação". O discurso desta fase vai advogar em prol da educação do 

movimento como única forma capaz de promover a chamada educação integral. E 

neste contexto que, num concurso promovido pelo Departamento de Educação 

Física (DEF), vence a proposta que propõe o conceito biossócio-filosófico da 

Educação Física em substituição ao conceito anátomo-fisio-lógico que vigorava até 

então”.  
 

Com esta nova concepção sobre a EF surge idealizações a cerca do seu novo papel 

na escola e para a escola, objetivando a sua pratica como meio voltado para a educação como 

um todo não somente o físico/biológico. “Observa-se que, ao menos ao nível do discurso, há 

uma passagem da valorização do biológico para o sócio-cultural, embora a prática 

permanecesse praticamente inalterada”. DARIDO (2000, p. 13).  

Com a incorporação da ditatura no Brasil este movimento passa a ser reprimido, 

neste período a EF nas escolas assume um novo caráter, enfatizando suas atividades nas 

praticas esportivas aliada a tendência Competitivista que como a EF Militarista, também está 

ao oficio de objetivos individuais. A EF Esportivista objetivava a preparação de jovens atletas 

para conquistas de medalhas em competições esportivas de alto rendimento com o intuito de 

eliminar julgamentos e conflitos políticos da época traspassando um clima de prosperidade e 
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desenvolvimento. Cabe ressaltar que neste período a EF já é uma disciplina obrigatória listada 

na constituição e efetivada com a promulgação da LDB de 1960. 

 

Essa influência do esporte no sistema escolar é de tal magnitude que temos, então, 

(não o esporte da escola mas sim o esporte na escola). Isso indica a subordinação da 

educação física aos códigos/sentido da instituição esportiva, caracterizando-se o 

esporte na escola como um prolongamento da instituição esportiva. COLETIVO DE 

AUTORES (1992, p. 37) 

  

Nesta perspectiva a metodologia avaliativa durante a tendência esportivista 

deveria condizer com os objetivos de tal, ou seja selecionar alunos capazes de competir e 

conquistar medalhas nos esportes de alto rendimento, já que a EF tinha como proposito a 

busca de atletas. Conforme Darido (2003, p. 128) 

 

Na avaliação da EF na escola na perspectiva tradicional ou esportivista, [...], 

predominavam preocupações avaliativas em educação e em educação física que 

enfatizavam a medição, o desempenho das capacidades físicas, as habilidades 

motoras e em alguns casos o uso das medidas antropométricas. Na escola o aluno 

era avaliado por testes físicos ou pelo seu desempenho nos esporte. A avaliação dos 

alunos se detinha apenas no resultado final, no desempenho do aluno em relação ao 

esporte, ou seja, se o aluno dominava os fundamentos e as táticas do jogo, 

independentemente do que sabia no inicio. 
  

Neste histórico, observamos que a esportivização torna-se conteúdo hegemônico, 

ou seja, mais uma vez as peculiaridades e individualidades assim como a bagagem cultural da 

sociedade e dentro dela do sujeito-aluno para componente no currículo EF são 

desconsideradas. Os métodos avaliativos e a modalidade de ensino fazia com que muitos 

alunos fossem excluídos trazendo a tona nos mesmo um sentimento de desânimo e medo por 

não conseguirem realizar as atividades e ao mesmo tempo de vergonha por obterem notas 

baixas ou insuficientes nos testes considerados avaliação.  

No apanhado da EF na escola durante estes movimentos percebe-se que as 

tendências higienistas, Militaristas e esportivista (Competitivista) priorizavam as capacidades 

físicas dos alunos, as praticas avaliativas objetivam a seleção, classificação, punição e 

exclusão dos menos através de exames e testes. As praticas avaliativas estão relacionadas com 

os objetivos de ensino de determinadas épocas, pois visavam promover o desenvolvimento 

educacional dos estudantes ou a seleção social e técnica. Por isso observa-se que a cultura do 

exame prevaleceu na pratica de ensino e de avaliação nas primeiras tendências da EF: 

Higienismo, Militarismo e Esportitivísmo.  
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 Contudo ao final da ditadura surge a EF Popular no ano de 1985 ao qual possuía 

o objetivo de mudar o paradigma da EF, saindo do Competitivismo para uma visão em 

direção á mudanças, Filho (2011, p. 05): 

Ela não buscava teorias em massa de produção (livros, teses etc.) e sim se apoiava 

em teorias transmitida entre gerações sendo assim nesta nova concepção de EF 

escolar ha negação de  fundamentos e objetivos a cerca da busca de saúde publica, 

formação de “soldados” e nem esta voltada para a conquista de medalhas ela sugere 

uma EF lúdica e cooperativa tendo como norteadores a dança, o desporto, a 

ginastica os quais assumem  papel de agentes da organização e mobilidade da classe 

trabalhadora. 

Consoante com GONZALEZ e FENSTERSEIFER (2009, p. 11):  

 

[...] questionou-se o paradigma de aptidão física e esportiva que sustentava de forma 

extensiva as práticas pedagógicas da EF nos pátios escolares. [...] entre outras 

iniciativas, o movimento renovador entendeu que uma das ações necessárias para 

transformar a EF seria “elevá-la” à condição de disciplina escolar, tirando-a da 

categoria de mera atividade .Em outras palavras, é da mão do movimento renovador 

que se coloca, talvez, pela primeira vez, um conjunto de questões que não faziam 

parte das preocupações da tradição desta área, e que balizam as teorias pedagógicas 

quando buscam legitimar um componente curricular num projeto educacional. 
 

É neste contexto, em acordo com Darido (2000, p. 14), a EF passa por um período 

de valorização dos conhecimentos produzidos pela ciência. Sendo assim com esta nova 

tendência pedagógica para a EF escolar surgem também novos debates para a avaliação da 

mesma, que vá de confronto aos testes de reprovação valorizando também o lado 

afetivo/social/humano do aluno. 

As diversas abordagens pedagógicas que surgiram com este movimento renovador 

idealizavam responder aos questionamentos sobre o papel, interesses, e objetivos da EF, 

justificando a sua existência na instituição de ensino, buscando a sua especificidade como 

componente curricular e a sua relevância na sociedade e na escola como disciplina 

obrigatória. Apesar de cada conjunto de vertentes estarem apoiadas a determinada concepção 

seja ela cientifica, antropológica, biológica ou sociológica todas elas buscavam romper com o 

modelo tradicional, tecnicista, esportivista inserido na época. Sendo de total relevância para 

rompimento dos modelos de aulas e consequentemente os métodos avaliativos utilizados ate o 

momento. (DARIDO, 2000).  

Neste sentido buscaremos contemplar as modificações ocorridas na EF a partir 

das abordagens pedagógicas ressaltando que não é o foco deste trabalho aprofundar em tal 

conteúdo, no entanto reconhecemos a importância do surgimento destas para a magnitude da 

EF, não podendo então serem desconsideradas, sobretudo para a o processo avaliativo dentro 

do ambiente de ensino. 
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É válido mencionar que não existe consenso sobre qual das abordagens 

pedagógicas é a melhor maneira de se conduzir o ensino da EF escolar. Outro aspecto que 

chama a atenção é “o fato de que não há entre elas uma única que consiga congregar os 

inúmeros saberes e possibilidades de ensino passiveis a serem trabalhadas pela EF, não existe 

hegemonia estabelecida” BRITO (2009, p.7).  

Sendo assim não há concessão a cerca de uma abordagem definida para a pratica 

pedagógica, mas sim uma reflexão relacionando, entre todos, o melhor conteúdo e a melhor 

metodologia a ser utilizada. Para Valter Bracht (2003) o quadro das propostas pedagógicas em 

Educação Física apresenta-se hoje bastante diversificado e, embora considere que a prática 

pedagógica atual resista a mudanças, ou seja, que a prática esteja acontecendo influenciada 

pelo paradigma da aptidão física e do esporte rendimento, reconhece que várias abordagens 

pedagógicas foram gestadas nas últimas duas décadas, as quais se colocam hoje como 

alternativas para o ensino da Educação Física.  

Oliveira (1997) destaca quatro abordagens, as Metodologias: Ensino Aberto; 

Construtivista; Crítico-Superadora e Crítico-Emancipatória.  

A Metodologia de Ensino Aberto baseia seu trabalho a partir do estabelecimento 

de temas geradores que são problematizados. Objetiva trabalha o movimento em toda sua 

amplitude e complexidade proporcionando aos alunos autonomia para a ação. Sua 

metodologia se desenvolve através de ações organizadas para incentivar o aumento do nível 

de complexidade. O professor e o aluno estabelecem uma relação de co-participação dando a 

ambos a responsabilidade e engajamento. (PALAFOX e NAZARI, 2007) 

Em relação à Metodologia Crítico-Superadora, essa abordagem propõe 

considerar as práticas culturais como práticas sociais produzidas pelo ser humano a fim de 

suprir necessidades sociais. Sua metodologia tem enfoque tanto na realização da atividade 

quanto no entendimento na importância de se refletir sobre o significado do mesmo na sua 

cultura corporal. A relação professor-aluno se dá pelo professor inicialmente explicar a 

intenção de suas ações pedagógicas, justificando-as e relacionando com a realidade. (FEITAS 

e RINALDI, 2009). A cultural corporal é ramificada em formas de atividades em que o corpo 

possa representar sua cultura através dos jogos, danças, esporte, ginastica e outros. Esses 

temas, tratados na escola, devem expressar um significado/sentido correlacionando-se, 

dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do homem e as intenções/objetivos da sociedade. 

(COLETIVO DE AUTORES, 1992, p. 42) 

A Metodologia Construtivista diz que o indivíduo é uma produção própria que 

vem se construindo dia a dia, sendo resultado de aspectos afetivos e sociais. Essa proposta 
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ainda diz que o conhecimento é construído pelo ser humano. Objetiva o estudo da motricidade 

humana como conjunto de habilidades que permitem ao homem seu aprendizado e forma de 

se expressar. Em sua metodologia enfoca em ensinar o sujeito a sugerir mudanças e entender 

o que é preciso aprender e o que já se aprendeu, dando ao indivíduo a consciência do fazer. 

Nessa metodologia não há uma proposta clara de como a avaliação deve ser feita. 

(ARGENTO, 2009).  

E a Metodologia Crítico-Emancipadora busca priorizar ações pedagógicas que 

desenvolva nos alunos a busca de estratégias para solucionar problemáticas propostas pelo 

professor. A relação professor-aluno fundamenta-se no dialogo e na problematização 

buscando interação responsável e produtiva. (RIPKA e FINK, 2009). 

Além destas destacamos o PCN, reformulado em 1996, onde:  

é ressaltada a importância da articulação da EF entre o aprender a fazer, o saber por 

que se está fazendo e como relacionar-se nesse saber. De forma geral, os PCNs 

trazem as diferentes dimensões dos conteúdos e propõe para elaboração do CM um 

relacionamento com grandes problemas da sociedade brasileira, sem no entanto, 

perder de vista o seu papel de integrar o cidadão na esfera da cultura corporal. Os 

PCNs buscam a contextualização dos conteúdos da EF com a sociedade que estamos 

inseridos, devendo a EF ser trabalhada de forma interdisciplinar, transdisciplinar e 

através de temas transversais, favorecendo o desenvolvimento da ética, cidadania e 

autonomia.(BRASIL 1997) 

 

Precisamos ressaltar que a discussão e o surgimento destas tendências não 

significou o abandono de práticas vinculadas ao modelo esportivo, biológico ou ainda 

recreacionista, que podem ser considerados os mais frequentes na prática do professor de 

Educação Física escolar. Na verdade a introdução destas abordagens no espaço do debate da 

Educação Física proporcionou uma ampliação da visão da área, tanto no que diz respeito a sua 

natureza, quanto no que refere aos seus pressupostos pedagógicos de ensino e aprendizagem, 

concebendo o aluno como ser humano integral. (DARIDO, 2000 p.33) 

  

4.2.2 - Embaraços do “Entre o não mais e o ainda não”: a atual EF escolar 

  

Assim, sendo incluída efetivamente como componente do currículo, a EF deixa de 

ser apenas instrução física e passa a assumir um papel mais efetivo no processo de 

desenvolvimento e formação do indivíduo através de sua especialidade: o do ensino, o da 

construção do conhecimento, através do movimento humano. (BRASIL, 1996).  

 

Assim, essa ruptura com a tradição, do que podemos denominar de o “exercitar 

para”, colocou à EF (é bom lembrar: a seus protagonistas) a necessidade de 

reinventar o seu espaço na escola, agora com o caráter de uma disciplina escolar. EF 

na forma de um componente curricular, responsável por um conhecimento 

específico (inclusive conceitual), subordinado a funções sociais de uma escola 



29 
 

 

republicana, comprometida com a necessidade que as novas gerações têm de 

conhecimentos capazes de potencializá-los para enfrentar os desafios do mundo 

contemporâneo. (GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER 2010, p. 12)  

 

Para compreendermos estas discussões, buscaremos assimilar o eixo entre escola 

e EF na contemporaneidade. Para tanto, utilizaremos como referencial a obra “ Entre o não 

mais e o ainda não”: pensando saídas do não lugar da EF escolar, onde seus autores  

enfatizam a reflexão a respeito da especificidade da atual EF como componente curricular 

obrigatório e a caracterização de tal no espaço escolar ressaltando que apesar de ser uma 

disciplina escolar com relevância as demais dentro deste espaço possuindo um papel efetivo 

para a educação deve-se ter clareza de que esse novo projeto para uma EF não existe enquanto 

prática hegemônica, o que significa que essa nova responsabilidade auto atribuída deva passar 

pela invenção de novas práticas pedagógicas.  

Assim, a EF se encontra “entre o não mais e o ainda não”, ou seja, entre uma 

prática docente na qual não se acredita mais, e outra que ainda se tem dificuldades de pensar e 

desenvolver. (GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER 2010, P.12). 

Haja vista as diversas vertentes a cerca da EF a disciplina abre brechas para que a 

escola e essencialmente o professor como mediador desta se adequem e adotem a melhor 

abordagem para as condições e demandas do contexto em que esta inserida. E dentro deste 

contexto utilizar a pratica avaliativa para alcance de tais objetivos. No entanto a falta de 

projetos curriculares de EF na maioria das escolas e, particularmente, “a falta que sente deles 

uma porção importante dos professores é um claro sinal da transição entre uma disciplina ao 

qual possuía raízes em outras vertentes e originou outra que busca sua especificidade”.  

GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER (2010, p.12) 

Pensar na EF como apenas um componente inserido e obrigatório no ambiente 

escolar não é suficiente para que a mesma alcance sua especificidade, embora já seja 

reconhecida como uma área essencial, a EF ainda é tratada como marginal, podendo ser 

observado 

[…] no momento de planejamento, discussão e avaliação do trabalho, no qual 

raramente a Educação Física é integrada. Muitas vezes o professor acaba por se 

convencer da “pequena importância” de seu trabalho distanciando-se da equipe 

pedagógica, trabalhando isoladamente. (PCN 1998, p.17)  
 

Pensar a EF como um espaço pedagógico comprometido com os propósitos da 

escola passa a ser então nosso principal desafio. Parte constitutiva desse desafio, algo como 

um “pré-requisito”, é pensarmos qual o propósito dessa instituição republicana denominada 

“escola”. (GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER 2010, p.12). Logo, pensar a responsabilidade 
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social da EF, que pedagogicamente ela deve responder, não pode ser algo desvinculado do 

caráter desta instituição, denominada escola e que tem uma contribuição significativa na 

construção desta disciplina e da educação GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER (2010).  

 

Segundo Veiga (1998, p.1):  

A escola é o lugar de concepção, realização e avaliação de seu projeto educativo, 

uma vez que necessita organizar seu trabalho pedagógico com  base  em  seus  

alunos.  Nessa perspectiva, é fundamental que ela assuma suas responsabilidades, 

sem esperar que as esferas administrativas superiores tomem  essa  iniciativa,   mas  

que  lhe  deem  as  condições  necessárias  para  leva-la  adiante.  Para tanto, é 

importante que se fortaleçam as relações entre escola e sistema de ensino. 
 

A escola tem papel importante na formação do cidadão, mas é importante que o 

mesmo reconheça a como uma instituição para tal propósito, de apropriar dos documentos 

regentes para organização do seu trabalho pedagógico sem, no entanto se limitar somente a 

ele, mas através dele adaptar os conteúdos para a seu cotidiano e realidade dos seus 

educandos.  Apesar de o mundo ser capaz de educar, a educação escolar esclarece essa 

educação, pois a fundamenta e dá sentido e compreensão de várias questões que a partir da 

educação pode ser vista de outra forma se entendendo o real sentido e função das questões e 

aspectos que nos rodeiam.  

 

“O texto referencia entende a educação como um meio de cultura potencializando-

nos para “tece-la”, ressaltando que cabe a EF utilizar dos seus componentes (jogo, 

luta, dança...) para possibilitar aos alunos a criação da sua cultura”. Ressalta também 

que a tarefa sócio-política mais relevante da escola é basicamente em tornar 

acessível às novas gerações um conhecimento que as possibilite “sentir-se em casa 

no mundo”, (GONZÁLEZ e FENSTERSEIFER, 2010, p. 15). 

 

 

 Compartilhar no ambiente escolar, os diversos sentidos, as diversas culturas 

produzidas pelo homem. A partir desse entendimento da função da escola na formação do 

cidadão a EF no seu projeto pedagógico tem que se pautar nas reações do homem com seu 

próprio corpo para fundamentar suas aulas e práticas para que o aluno passe de um mero 

receptor de toda informação dada o tempo todo e passe a se crítico com relação a tudo que o 

rodeia, sabendo a importância da cultura corporal de movimento para sua formação. 

Com tudo discutido ate o momento, nota-se que após a EF ter assumido seu papel 

como disciplina “aumentou-se a responsabilidade do “fazer” e do saber “porque fazer”. 

Portanto, é de fundamental importância pensar um projeto pedagógico que seja fundamentado 

em conhecer os campos de conhecimento e se referir aos conhecimentos culturais que a EF 

ocupa” (GONZÁLEZ, FENSTERSEIFER, 2010).  
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Os autores finalizam trazendo a tona uma discussão “qual o projeto de EF para 

este tipo de escola”, destacando que é fundamental compreender esta função da escola, como 

instituição republicana em uma sociedade democrática. 

Sendo assim não basta que a EF apenas faça parte dos documentes regentes da 

educação e esteja inserida no espaço escolar, é necessário que estes documentos acolham da 

melhor maneira possível e assim criticamente quais os conteúdos a EF escolar deve incorporar 

deixando claro quais objetivos se pretende alcançar levando em consideração o currículo 

como uma construção social, política, cultural e histórica. 

No entanto é preciso compreender que ao longo de sua trajetória o currículo era 

norteado por interesses políticos e do poder hegemônico objetivando hierarquização não 

levando em consideração os aspectos e necessidades sociais dos educando, segundo Zotti 

(2004). 

Quando o professor assume um compromisso com a construção do “ainda não 

existe”, ele tem que pensá-lo dentro de um projeto escolar sem qualquer influência de 

vaidades ou rebeldias, tem que entender que tudo isso envolve mudanças de pensamentos e 

atitudes principalmente de sua metodologia para assim dar sentido a sua prática. E que 

segundo (GONZÁLEZ, FENSTERSEIFER, 2010, p. 3). 

Nessa linha, a EF escolar, na condição de disciplina, tem como finalidade formar 

indivíduos dotados de capacidade crítica em condições de agir     autonomamente na 

esfera da cultura corporal de movimento e auxiliar na formação de sujeitos políticos, 

munindo-os de ferramentas que auxiliem no exercício da cidadania. 

 

Assim, entendemos que mesmo possuindo bases teóricas e documentos que a 

regulamenta, a EF alcançará sua legitimação na escola quando derrubar tabus e romper com o 

senso comum. Dessa forma seria quebrado este estigma de as aulas serem somente um 

momento de distração ou descanso das outras aulas que seriam consideradas importantes para 

sua formação.  

Podemos dizer diversificados, porém não distantes frente ao objetivo traçado, que 

seria o de oferecer uma “disciplina” de Educação Física no sistema escolar com 

enfoque à formação integral dos sujeitos do processo, assim como com um corpo de 

conhecimentos historicamente produzidos e úteis a todos, visando à autonomia no 

trato com os mesmos (GONZÁLEZ, FENSTERSEIFER, 2010, p. 3). 

   

Sendo assim a legitimidade da EF na contemporaneidade esta intimamente ligada 

a instituição escolar e ao compromisso do professor para alcançar de tal, partindo do ponto de 

que os conteúdos a serem ministrados na disciplina partem de documentos norteadores 

elaborados por órgão superiores e do outro ponto de que cabe ao professor em assimilação a 

escolar selecionar qual a metodologia/abordagem será mais apropriada para aplicação dos 
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mesmos, levando em consideração a escola como espaço de cultura e a EF como apropriação 

e transmissão destas culturas. 
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4.3 - Considerações sobre a Avaliação no processo de ensino-aprendizagem: pontos e 

contrapontos 

 

De acordo com o dicionário de língua portuguesa Aurélio (2011, p.77) a avaliação 

se define como: “1. ato ou efeito de avaliar, 2..valor determinado pelos avaliadores”. Após 

analise desta descrição surge a necessidade de exposição do verbo avaliar, que segundo este 

mesmo dicionário (2011, p.77) remete a: “1.determinar a valia ou o valor de”. Considerando 

esta definição sobre avaliação em seu contexto mais amplo, entendemos que a mesma é uma 

ação no qual se estima determinada nota ou valor a algum ou algo. Diante desta exposição 

podemos pressupor que como sujeitos de uma sociedade submetidos a todo o momento a 

algum tipo de avaliação, sejam no espaço escolar, no trabalho, nas atividades esportivas, ou 

nas provas, nossas condutas e atitudes estão sujeitas a algum tipo de comentário e julgamento 

de outras pessoas ou cobranças de nós mesmos, remetendo a notas ou valores. 

A avaliação entendida nestas circunstâncias refere-se ao cenário em que todos os 

eventos há o avaliador, o ato de avaliar e consequentemente uma nota ou valor ao sujeito 

avaliado. 

Todavia entre as distintas atmosferas em que ela pode ser aplicada, no espaço 

escolar é primordial que a mesma pressuponha de uma abrangência diferenciada, pois neste 

ambiente onde se há o processo de ensino-aprendizagem e a formação de cidadão críticos 

reduzir um tema complexo como avaliação a simples ato de avaliar tendo como resultado 

notas ou valores pode fazer com que este procedimento se torne uma pratica limitada, com 

interesses individuais.  

O processo de avaliação é uma metodologia de fundamental importância para a 

excelência de uma pratica político-pedagógica de qualidade, no âmbito escolar esta ação deve 

ser tida como o auxilio para o planejamento dos melhores resultados possíveis dentro de uma 

determinada situação. Segundo Luckesi (2005, p.1):  

 

O ato de avaliar a aprendizagem implica em acompanhamento e reorientação 

permanente da aprendizagem. Ela se realiza através de um ato rigoroso e diagnóstico 

e reorientação da aprendizagem tendo em vista a obtenção dos melhores resultados 

possíveis, frente aos objetivos que se tenha à frente. E, assim sendo, a avaliação 

exige um ritual de procedimentos, que inclui desde o estabelecimento de momentos 

no tempo, construção, aplicação e contestação dos resultados expressos nos 

instrumentos; devolução e reorientação das aprendizagens ainda não efetuadas.  
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  Nesta perspectiva entende se que a avaliação é diagnóstica, um processo 

contínuo, em que referências de aprendizagem dos alunos- o que aprendeu e o que não 

aprendeu- são fatores de relevância, sendo que os mesmos servirão para intervenção e 

reorganização da metodologia com o objetivo de melhoria dos resultados.  No entanto o que 

se observa atualmente como pratica avaliativa nas escolas é o ato de examinar posto isto e 

fundamentado no autor Luckesi (2006, p. 2):  

A maioria das escolas promove exames, que não são uma prática de avaliação. O ato 

de examinar é classificatório e seletivo. A avaliação, ao contrário, diagnóstica e 

inclusiva. Atualmente ha aplicação de instrumentos de qualidade duvidosa: se 

resume a avaliação a correção de provas e contagem de pontos objetivando 

aprovação ou reprovação dos alunos. O processo foi concebido para que alguns 

estudantes sejam incluídos e outros, excluídos. Do ponto de vista político-

pedagógico, é uma tradição antidemocrática e autoritária, porque centrada na pessoa 

do professor e no sistema de ensino, não em quem aprende.  

Esta prática pedagógica em que os alunos são submetidos a provas e exames com 

o objetivo de aprovação ou reprovação, em que há exclusão e seleção causa medo e 

constrangimento, pois os mesmos farão assimilação das provas a pontuação para aprovação 

ou reprovação, o que não auxilia na aprendizagem tão pouco para a melhoria do processo. 

Para avaliar têm que ser seguidos aspectos importantes e de relevância com 

objetivo da melhora educacional, pois através dela é possível problematizar e questionar as 

ações educacionais que estão sendo tomadas. O que se almeja é que, através da avaliação, o 

professor possa ter elementos para escolher a melhor forma de ensino aos alunos, como os 

mesmos aprenderão melhor, superando o conceito tradicional de avaliação, em que se avalia 

para verificar quanto o aluno sabe, quanto ele foi capaz de absorver do lecionado, se merece 

ou não aprovação. Então deve se buscar uma avaliação em que o foco central seja o educando 

e não o professor. LUCKESI (2008) 

Portanto para que o processo de avaliação se torne eficaz é necessário que o 

professor consiga elaborar avaliações adequadas a realidade dos alunos e condizentes ao 

projeto da escola é necessário à existência de um planejamento que as subsidie.  “Enquanto o 

planejamento é o ato pelo qual decidimos o que construir, a avaliação é o ato critico que nos 

subsidia na verificação de como estamos construindo o nosso projeto” LUCKESI (2008, 

p.118).  

Logo o Projeto Politico Pedagógico (PPP) da escola é de suma importância para a 

prática avaliativa de qualidade, sendo que, na sua construção, é inserido, através de discussões 

e reflexões o que se tem intenção de realizar, buscando através das experiências anteriormente 

uma vivencia diferente e melhorada. De acordo com Veiga (1998, p. 15) 
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O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Por isso, todo projeto 

pedagógico da escola é, também, um projeto político por estar intimamente 

articulado ao compromisso sociopolítico com os interesses reais e coletivos da 

população majoritária. É político no sentido de compromisso com a formação do 

cidadão para um tipo de sociedade. A dimensão política se cumpre na medida em 

que ela se realiza enquanto prática especificamente pedagógica. Na dimensão 

pedagógica reside a possibilidade da efetivação da intencionalidade da escola, que é 

a formação do cidadão participativo, responsável, compromissado, crítico e criativo. 

Pedagógico, no sentido de definir as ações educativas e as características necessárias 

às escolas de cumprirem seus propósitos e sua intencionalidade. 

Entendendo a prática avaliativa como um processo totalizador, explicitaremos três 

modalidades da avaliação consoante a Tozato (2005): 

1. Diagnóstica: averigua a situação do desenvolvimento do aluno, buscando detectar em que 

medidas os conhecimentos anteriores ocorreram eu que se faz necessário planejar para 

solucionar as dificuldades encontradas é utilizada também na chegada do aluno a escola ou a 

um conteúdo novo, deste modo busca identificar os conhecimentos prévios dos alunos com 

relação ao conteúdo que será trabalhado e localizar as deficiências educacionais: entrada.  

2. Formativa: realizada ao longo do todo processo educacional, visando auxiliar nos ajustes 

necessários para o aluno continuar progredindo na sua aprendizagem: acompanhamento, 

processo, continua e  qualitativa.  esta a serviço das aprendizagens, não tendo como finalidade 

a mensuração 

3. Somativa ou classificatória: O objetivo é interpretar os resultados em busca de melhorias, 

permitindo chega a um resultado final de aprendizagem, podendo ser também classificatória e 

regulatória com resultados classificatórios e excludentes: saída, produto, final e quantitativa. 

 

Outra modalidade que pode auxiliar tanto o professor quanto o educando no 

processo avaliativo de aprendizagem é a auto avaliação, pois permite que ambos reflitam os 

progressos e dificuldades do processo alcançando uma melhoria progressiva do 

desenvolvimento escolar. Assim, o professor ao se apropriar destas modalidades avaliativas 

não pode se abster em uma pratica apenas em quesitos quantitativos pois se considerar a 

avaliação em sua total amplitude tem que ser executada em um processo continuo, 

progressivo e qualitativo buscando apontar o que precisa ser melhorado e melhor 

compreendido, assim a avaliação como um processo continuo se realiza ao longo de todo o 

ensino, ao realizar este registro de aprendizagem dos alunos o professor possui maiores 

condições de retorno e orientação da aprendizagem do aluno bem como adequar o processo de 

ensino. 
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Por estar intimamente ligada ao processo de aprendizagem dos educando a 

avaliação não deve se restringir apenas a aspectos cognitivos, mas deve englobar todo o 

processo educacional em aspectos procedimentais, atitudinais e conceituais para Luckesi 

(1995, p. 126), “buscar o desenvolvimento do educando significa a formação de suas 

convicções afetivas, sociais, políticas; significa o desenvolvimento de suas capacidades 

cognoscitivas e habilidades psicomotoras; enfim, sua capacidade e s eu modo de viver”.  

A conduta pedagógica do professor para a ação avaliativa frente a estas três 

dimensões de ensino necessitaria de adaptação pois caberá ao mesmo moldar suas estratégias 

e diversificar seus instrumentos avaliativos ao longo de toda  a aprendizagem para que possa 

possibilitar ao educando se apropriar e utilizar criticamente as três dimensões, sendo assim 

caberá ao mesmo planejamento e escolha de subsídios que o possibilite alcançar tal proposta 

com qualidade.  

De acordo com Ramos e Arrias (2006, p. 10): 

Os instrumentos são atividades planejadas que serve  para observar o processo de 

aprendizagem, oferecer um  feedback aos alunos com relação a sua aprendizagem e 

apresentar elementos para a reflexão sobre a ação pedagógica como um todo. Ao 

considerarmos as diversidades presentes em sala de aula, é importante diversificar os 

instrumentos de avaliação e propor atividades em vários momentos, ou seja, o uso 

de instrumentos de avaliação deve ser frequente para observar o processo de 

aprendizagem e orientar a ação educativa.    

Para expor tais reflexões, no íntimo da EFI, nos apoiaremos nos conceitos de 

Darido, (2012, p.4-8). Resumidamente, a autora expõe o seguinte: 

Porque avaliar? Ao contrário de ser instrumento de castigo ou constrangimento a 

avaliação é importante para as partes envolvidas, pois possibilita um autoconhecimento das 

condições dos alunos, e traçar metas, avaliar se metas foram alcançadas contando sempre com 

a participação dos alunos e da equipe pedagógica da escola que é de extrema importância 

neste processo. Esse processo de avaliação pode oferecer ao professor: elementos para 

reflexão de sua prática e da forma em que ela essa sendo conduzida e de possíveis mudanças a 

serem feitas. Ao estudante: é importante para saber suas dificuldades, e suas conquistas e 

evolução. A escola: permite reconhecer as mudanças a serem feitas e priorizar ações 

educacionais.  

Como avaliar? Deve-se observar os alunos, registrar seu desenvolvimento, para 

desta forma se avaliar estes registros, montar provas e depois possibilitar a auto avaliação. A 

avaliação deve abranger as dimensões cognitiva, motora e atitudinal, verificando a capacidade 

do aluno de expressar sua sistematização dos conhecimentos relativos à cultura corporal em 

diferentes linguagens. Embora essas três dimensões apareçam integradas no processo de 
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aprendizagem, a avaliação pode enfatizar uma ou outra. A escolha dos instrumentos de 

avaliação devem se sustentar e terem objetivos bem expressos. 

Quando avaliar? A observação deve proceder de forma avaliadora e ser feita em 

todas as aulas e situações, e a avaliação do professor deve ser comunicada aos alunos, 

informando-lhes sobre as suas dificuldades, bem como sobre os avanços alcançados. Desta 

forma a avaliação se dá a todo tempo sem ter obrigação de uma data ou período fixo. Isso 

também permite que o professor intervenha de forma a buscar o desenvolvimento constante 

do aluno. 

Após todo este apanhando, cabe ao docente, para sua orientação e ação avaliativa, 

apoiar-se em uma determinada abordagem pedagógica, buscando aquela que será mais útil 

para alcançar seus objetivos, ir de encontro às demandas da escola e da sociedade e que 

possibilite aos alunos vivenciar as possibilidades corporais, culturais, cognitivas dentre outros 

que a EF ofereça, de acordo com o coletivo de autores (1992, p.69) este entendimento esta 

relacionado:  

Pelo processo de trabalho pedagógico, processo inter-relacionado dialeticamente 

com tudo o que a escola assume, corporifica, modifica e reproduz e que é próprio do 

modo de produção da vida em uma sociedade capitalista, dependente e periférica. 

Com isso se quer dizer que formas de educação — que por sua vez se explicitam em 

teorias educacionais, teorias pedagógicas — decorrem do modo como se produz a 

existência humana. Essas teorias fundamentam procedimentos metodológicos, entre 

os quais destacamos as práticas avaliativas. 

 

Por conseguinte considerar a avaliação além da cultura do exame e desapegar de 

testes que levam a baixa autoestima e desanimo dos alunos requer uma ligação intima entre 

documentos regentes, projetos e currículos escolares além do planejamento pelo professor 

buscando uma avaliação inclusiva e com foco na aprendizagem do educando. 

4.3.1 - A avaliação nos documentos oficiais e a Educação Física neste contexto 

Entendemos que o modelo de ensino da educação básica estadual é inserido na 

escola através de uma determina hierarquização, sendo assim todo o planejamento do 

professor ao se apoiar no currículo da escola esta também sendo influenciando por leis 

máximas que regem o espaço ao qual está inserido, atentaremos para a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) e o Parâmetro Curricular Nacional (PCN). 

Relembrando que articulado com estes documentos se torna relevante o professor 

conhecer também o projeto pedagógico e o regimento escolar da instituição em que atua no 

que diz respeito ao tema avaliação escolar. 
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Podemos perceber em um primeiro momento que a LDB/96, lei máxima do 

ensino, designa a aprendizagem ao professor e que o mesmo devera considerar a avaliação 

formativa para a educação básica nos incisos III, e IV do artigo 13 e inciso III do artigo 24:  

                  Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de: 

III - zelar pela aprendizagem dos alunos; 

 

Art.24.  

V. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios:   

a) avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos 

aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período 

sobre os de eventuais provas finais. 

 

Neste momento buscaremos como a avaliação é abordada no PCN, documento 

que surgiu como delimitador dos conteúdos e conhecimentos a serem trabalhadas nas 

disciplinas obrigatórias do currículo escolar.  

Uma das pospostas dos PCN (BRASIL, 1998) é humanizar a prática pedagógica 

da EF, ampliando uma visão estritamente biológica quando da incorporação de dimensões 

socioculturais. Entre os objetivos do documento para a EF, destaca-se a utilização de 

diferentes linguagens, entre elas a corporal, como meio para produzir, expressar e comunicar 

ideias, interpretar e usufruir as produções culturais, o que atenderá as diferentes intenções e 

situações de comunicação. 

O documento elenca critérios que foram utilizados para seleção dos conteúdos a 

serem trabalhados, prevalecendo a relevância social, características dos alunos, 

especificidades do conhecimento da área, conhecimento sobre corpo utilizando como meio 

para vivencia destas temáticas os elementos da cultura corporal de movimento (esportes, 

jogos, lutas, atividades rítmicas e expressivas e ginásticas). Em suma a avaliação segue o 

mesmo aspecto possuindo critérios estabelecidos detalhados do que se quer avaliar dentro de 

cada conteúdo 

 Neste sentindo ao contemplar a EF escolar seguindo os parâmetros relacionados 

pelos documentos regentes, é cabível que o processo avaliativo vá de encontro a demanda dos 

objetivos da ação pedagógica, sendo que, para tanto segundo o PCN a  seleção dos conteúdos 

devem contemplar procedimentos da natureza conceitual, procedimental e atitudinal, ambos 

devem ser trabalhados de maneira integrada. O professor de EF encontra-se em uma posição 

privilegiada para avaliar a partir desses critérios informais, como o interesse, a participação, o 

trabalho cooperativo, o respeito, pois são aspectos evidentes nas situações de aula (BRASIL, 

1998). Em contrapartida a cultura do exame e a praticas de designação de notas, a avaliação é 
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tratada no PCN para o ensino fundamental como um processo ambíguo de utilidade, e 

favorável tanto para o professor quanto para o aluno, portanto: 

A predominância das intenções avaliativas ocorrerá dentro de uma perspectiva 

processual, facilitará a observação do aluno no processo de construção do 

conhecimento. Essa avaliação contínua compreende as fases que se convencionou 

denominar diagnóstica ou inicial, formativa ou concomitante e somativa ou final. 

(BRASIL, 1998, p.58) 

 

O documento além destas três perspectivas de avaliação, salienta a importância da 

auto-avaliação em ambas partes do processo com o intuito de reflexão. Neste cenário 

esclarece ainda que a avaliação diagnóstica devera ser utilizada a partir dos conhecimentos 

prévio dos alunos como ponto para colheita de dados a fim da elaboração e continuação do 

processo avaliativo. Durante o processo devera ser considerado a avaliação formativa com o 

intuito de ajustar as ações educativas buscando sua melhoria, podendo ser utilizada como 

objeto de ensino para reflexão, já a avaliação somativa terá como foco o resultado final do 

processo de aquisição do conteúdo devendo esclarecer para o aluno a sua progressão dentro 

dos objetivos estabelecidos assim como seu ponto inicial e o final (atual).  

Outro fator importante a ser manifestado é a indicação para utilização de 

instrumentos avaliativos nas diversas situações a cerca da aprendizagem do aluno, 

possibilitando ao aluno desde o inicio de sua avaliação ter ciência de que modo está sendo sua 

participação e entendimento do processo. O documento explica que tal ferramenta devera ser 

selecionada a partir dos objetivos que se espera. Dentre estes estão: fichas de 

acompanhamento do desenvolvimento pessoal; relatório de observação; dinâmicas de criação 

de jogos; produção e transmissão para outros grupos; fichas de auto avaliação. 

 Assim, os PCN’s (1998) destaca alguns critérios de avaliação, considerando as 

peculiaridades da EF na cultura corporal de movimento.  

 Realizar as práticas da cultura corporal do movimento: a avaliação devera ser voltada 

para conceitos, atitudes e procedimentos, prevalecendo ações como cooperação, 

respeito, preconceito, capacidade de adaptação das praticas, inclusão. 

 Valorizar a cultura corporal de movimento: se o aluno conhece, aprecia e desfruta de 

algumas das diferentes manifestações da cultura corporal de movimento, elementos a 

cerca da busca de cidadania etc. 

 Relacionar os elementos da cultura corporal com a saúde e a qualidade de vida: 

pretende-se avaliar se o aluno conhece os limites e possibilidades do próprio corpo, 

ampliação de saúde e bem estar, apropriação de experiências da cultura corporal de 
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movimento, estabelece relações entre conceitos, valores e atitudes, promoção da saúde 

e a qualidade de vida. 

Neste contexto percebe-se uma valorização da aprendizagem do aluno tendo a 

avaliação como meio para alcançar tais objetivos, buscando o avanço dos alunos. Então, 

espera-se que as propostas curriculares dos estados da região sudeste, ao que se remete a 

avaliação, siga estas diretrizes readaptando-as de acordo com as peculiaridades de cada 

região. 
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4.4 - Buscando conhecer e mapear o item avaliação nos currículos mínimos encontrados. 

 Até aqui, buscamos compreender a EF em seu contexto histórico, cultural e 

político no ambiente escolar. Almejamos apreender como a mesma vem sendo abordada nas 

propostas curriculares e como o componente avaliação vem sendo tratado. No primeiro 

momento buscamos explorar a estrutura dos documentos da região sudeste brasileira, como 

são formulados, e o que buscam que a EF ofereça e em um segundo momento, buscamos o 

item avaliação suas implicações e objetivos comparando-os e relacionando-os ao PCN.  

Após as leituras dos documentos oficiais disponibilizados nos sites das secretarias 

estaduais de ensino dos estados do sudeste brasileiro (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo 

e Espírito Santo), pudemos notar, em primeiro momento, que cada estado nomeia este 

documento norteador de forma distinta. Listaremos, a seguir, aspectos de cada documento 

com relação ao tratamento do tema EF nos anos finais do ensino fundamental, em especial o 

item avaliação: 

O currículo do estado de São Paulo, em vigor no ano de 2012, tem a EF inserida 

no bloco de linguagens, códigos e suas tecnologias, destinado ao ciclo II do ensino 

fundamental e ao ensino médio, sendo elaborada com o objetivo de oferecer um suporte às 

praticas pedagógicas objetivando a melhoria da qualidade de aprendizagem dos alunos (SÃO 

PAULO, 2012, p.03). Analisaremos como o componente EF esta inserida neste documento. 

 As intencionalidades das propostas são apresentadas na forma de competências 

(assim como sugere a LDB 9.394/96, os PCN) justificando que as mesmas se referem a 

“modos de ser, de raciocinar e de interagir que podem ser desprendidos das ações e das 

tomadas de decisão em contextos de problemas, de tarefas ou de atividades”(SÃO PAULO, 

2012, p.12). Ressalta também que a EF não deve ser “uma proposta centralizada e unilateral, 

pelo contrário, defende que a mesma deva trabalhar com grandes eixos de conteúdo, 

resumidos e expressos no jogo, no esporte, na ginástica, na luta e na atividade rítmica.” (SÃO 

PAULO, 2012, p. 225). 

É no bojo dessa dinâmica cultural que a finalidade da Educação Física deve ser 

repensada, com a correspondente transformação em sua ação educativa. A 

transformação a que nos referimos não pretende negar a tradição da área construída 

pelos professores, mas ampliar e qualificar suas possibilidades (SEE-SP 2012, p. 

41). 

 

Apesar da utilização farta do termo esporte, a proposta busca outros temas como 

rítmica e luta ou dança. Nesse sentido podemos observar que ela não fere a autonomia do 
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professor e nem limita a participação dos alunos na escolha das atividades, devido ao fato que 

a proposta não sugere em todos os momentos a modalidade que deve ser trabalhada.  

Apesar de não possuírem especificações ou subtópicos a respeito do que será 

abordado, o documento deixa brechas para conteúdos como respeito, cooperação, ludicidade e 

outros oriundos das peculiaridades da cultura regional impregnada aos alunos os quais 

caberão ao professor adaptá-los. Nota-se esta “brecha” em orientações ao longo do documento 

destacando a importância dos mesmos para a cidadania do aluno. 

Esta proposta leva em consideração que “a EF trata da cultura relacionada aos 

aspectos corporais, se expressando de diversas formas, dentre as quais estão os jogos, a 

ginástica, as danças e atividades rítmicas, as lutas e os esportes, ou seja, a cultura corporal de 

movimento” (SÃO PAULO, 2012). Destacando a necessidade de valorização do 

conhecimento trazido pelo aluno. 

O termo cultura é citado constantemente ao longo do documento tendo como 

proposito a relação deste as expressões corporais. “Nessa perspectiva a cultura é o principal 

conceito para a EF, pois não da para separar o homem da cultura”. (RIBEIRO, 2012, p 54) 

Apos identificação das intencionalidades desta proposta, buscamos pelo item 

avaliação, no entanto não há contemplação deste tema no documento em questão, nem como 

tópico especifico nem em considerações gerais ao longo do texto. Esse documento discute 

todo contexto histórico da EF na escola, sua importância na formação do cidadão, a 

importância do aluno entender a função do seu corpo na sociedade e do mesmo para a 

construção das aulas de EF junto ao professor, mas o elemento avaliação é desconsiderado, 

deixando vago o tema e não dando a devida importância do assunto para o processo de 

ensino-aprendizagem. De acordo com TENÓRIO, et. al. (2012, p.11): 

Entendemos que se houve a delimitação das intencionalidades frente as mudanças 

que se busca para o aluno ao longo da sua escolarização é imprescindível a presença 

de instrumentos e procedimentos que permitam acompanhar esse processo. Quando 

só ha delimitação do que se fazer, sem uma avaliação, saímos do status de 

componente curricular e voltamos a ser mera atividade com significado restrito a ela 

mesma. 

Apesar da intencionalidade do documento em propor mudanças nas aulas de EF 

esta intenção se torna menosprezada quando se nota a falta de suporte para a mensuração da 

mesma, sendo a avaliação um item de suma importância para esta transformação. A proposta 

curricular delimita os conteúdos a serem trabalhados, no entanto não se importa se estes serão 

ou não apropriados, aprendidos pelos alunos visto que se tem o que se fazer dando autonomia 
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ao professor de como fazer no entanto a mensuração qualitativa deste fazer não é retomado 

para a EF. Sendo que não há avaliação sem planejamento, segundo RAMOS e ARRIAS (p.11) 

A avaliação não é algo solto, mas uma decorrência da concepção de 

aprendizagem que permeia o trabalho escolar, mais especificamente, a prática 

pedagógica do professor. Isso porque a avaliação compõe o planejamento e faz 

parte do processo de ensino-aprendizagem. Assim a avaliação deve estar 

integrada a organização do trabalho pedagógico e ser coerente com os objetivos, 

os conteúdos e as metodologias utilizadas, 

Enfatizamos uma questão/reflexão: a inexistência do eixo avaliação. Diversos 

fatores podem ter contribuído para a inexistência de abordagens a cerca deste tema na 

proposta curricular do estado de São Paulo entre eles a delicadeza para tratar de tal. Esta 

ausência remete também a dificuldade de discussão a cerca deste tema (avaliação) que deve 

ter atenção especial para que se ajuste a metodologia de ensino-aprendizagem, para que se 

possa proporcionar ao aluno as mais amplas experiências e vivência da cultura corporal de 

movimento, deixando de lado estigmas ou falsos juízos que possam excluir os alunos das 

práticas. No entanto esta ausência é contemplada e justificada no PCN além de ser eixo 

definido em lei sendo, portanto obrigatória de acordo com os documentos regentes não 

devendo, portanto ser desconsiderada. Assim apesar deste documento tratar a EF pela 

proposta do PCN como cultura corporal de movimento o mesmo deixa-o ao desconsiderar a 

avaliação posto que o PCN deixa explicito este tema como ferramenta para a aprendizagem 

dos alunos.  

Apesar de o currículo ter sido apresentado e discutido em toda a rede, ele está em 

constante evolução e aperfeiçoamento, mais do que simples orientação o que 

propomos, com a elaboração da Proposta Curricular [..], é que nossa ação tenha 

um foco definido (SÂO PAULO, 2008, p.6).  

 

Assim entendemos que o documento assume esta discrepância em relação a 

ausência do tema avaliação pois a mesma explicita que esta em constante discussão. Apesar 

do leque de possibilidades para ressignificação e adaptação pelo professor as aulas de EF, este 

documento se torna “inacabado” deixando o ciclo do processo de ensino-aprendizagem 

parcial, devido à ausência de orientação para a prática avaliativa, deixando a entender que esta 

práxis dentro da Educação Física é mera formalidade ou não exista. Sendo que a avaliação 

deve partir dos conteúdos abordados e da maneira como são oferecidas as aulas, tendo 

propósitos e objetivos específicos para a conduta do professor e melhor aprendizado do aluno. 

Seguimos então para a proposta curricular do estado de Minas Gerais voltada a 

EF para os anos finais do ensino fundamental II e para o ensino médio, é uma versão 
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atualizada como resultado de avaliações ocorridas em 2005, com o objetivo de maior 

aproximação as escolas da região/estado. Foi elaborado para servir de alicerce á programas de 

avaliação como PROEB (programa de avaliação da educação básica) e (PAAE) programa de 

avaliação da aprendizagem escolar e para utilização de criação de um plano de metas para 

cada escola da rede do estado. Vale ressaltar que não foi encontrada neste documento o seu 

ano de publicação. 

O progresso dos alunos, reconhecidos por meio dessas avaliações, constitui a 

referencia básica para o estabelecimento de sistema de responsabilização e 

premiação da escola e seus servidores. Ao mesmo tempo, a constatação de um 

domínio cada vez mais satisfatório desses conteúdos pelos alunos gera 

consequências positivas na carreira docente de todo professor. (MINAS 

GERAIS, p. 9) 

Apos um apanhado geral do contexto histórico da EF o documento em questão 

retoma da importância da disciplina no âmbito escolar apoiando e justificando o seu ensino na 

escola na ideia que:  

O processo de reconstrução da EF tem como desafio contribuir com uma 

educação compreendida como um processo de formação humana que valoriza 

não só o domínio de conhecimentos, competências e habilidades, sejam 

intelectuais ou motoras, mas também a formação estética, política e ética dos 

educandos. Um processo integral de formação humana. (MINAS GERAIS, p.16) 

A proposta ressalta a importância da disciplina para a construção de uma escola 

como tempo e espaço de vivencia sociocultural, “aprendizado de saberes e desenvolvimento 

do sujeito, considerando a pluralidade das potencialidades humanas, valorizando o 

conhecimento, a arte, a estética, a identidade, o sentimento, a emoção e as múltiplas 

linguagens”. (MINAS GERAIS, P. 16). Buscando romper com o modelo tradicional de ensino 

fazendo isto quando engloba estratégias para considerar a corporeidade como elemento da 

formação humana, assegurando aos alunos acesso aos bens culturais, aos conhecimentos que 

garantam autonomia em relação ao seu corpo e ao exercício da cidadania entendendo que: 

Como área do conhecimento, a EF deve tratar das práticas corporais construídas 

ao longo dos tempos. Todavia, não se trata de qualquer prática ou movimento, e 

sim daqueles que se apresentam na forma de esporte, ginástica, jogos, 

brincadeiras, dança, movimentos expressivos, dentre outros. Essas vivências, 

seus conceitos, sentidos e significados são conteúdos legítimos a serem 

problematizados em todos os níveis da educação básica.(MINAS GERAIS, P 16) 

O documento sugere que as aulas de EF sejam voltadas para a cultura corporal de 

movimento, assim como o PCN sugere dando ênfase aos valores adquiridos pelo aluno ao 

longo de sua trajetória possibilitando aos mesmos autonomia para que possam ser 
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emancipadores da sua formação corporal tornando cidadão críticos sendo assim a proposta em 

questão cita alguns princípios que julgam fundamentais para orientar as ações educativas e os 

processos de tomada de decisões dos educadores, em especial no que se refere à EF nas Séries 

Finais do Ensino Fundamental.  

Neste sentido, o documento faz um tratamento mais quantitativo e aprofundado 

em relação às vivencias a serem adquiridas durante as aulas de EF trazendo um apanhado 

geral da disciplina na escola, leva a questionamentos e reflexões sobre o papel da mesma no 

espaço de ensino, a totalidade da cultura corporal de movimento, ludicidade e práticas 

corporais. Apesar de tudo isso não deixa de lado de tematizar o tema avaliação, sempre dando 

ênfase a tudo que a mesma envolve, e a sua importância. Problematiza orientações 

metodológicas e o conteúdo a ser tratado ressaltando a influência de aspectos culturais e 

sociais nas práticas. 

No ensino fundamental, em especial, o documento seleciona itens que possibilite 

ao aluno ter um senso critico frente aos conteúdos da cultura corporal do movimento. Após 

entendimento da intencionalidade do documento em questão para a EF buscamos pelo item de 

nosso estudo, a avaliação. Este documento trata a avaliação como uma metodologia 

processual, permanente e continuada em que para obter uma apreciação de qualidade há 

necessidade de intervenção e participação de todos os envolvidos: escola, professores e 

alunos.. 

Assim, a avaliação merece atenção especial, uma vez que desempenha diversas 

funções e serve a vários objetivos, não só para os alunos como para os 

professores, para a instituição escolar, a família e o sistema social. Possibilita a 

criação de uma cultura de responsabilidade pelos resultados, utilizando-os em 

ações de realimentação e re-significação das práticas educativas escolares e 

políticas educacionais. (MG. p. 28) 

O documento ressalta a importância do planejamento para seleção dos conteúdos 

a serem trabalhados, pois através deles será feita a avaliação a “intencionalidade de ensino 

que orienta a definição de objetivos, conteúdos, metodologias e recursos de ensino, bem como 

os processos de avaliação”. Reconhecendo o processo de avaliativo como diagnostico indo ao 

encontro de LUCKESI (p.2 2005) que diz: 

O ato de avaliar tem como função investigar a qualidade do desempenho dos 

estudantes, tendo em vista proceder a uma intervenção para a melhoria dos 

resultados, caso seja necessária. Assim, a avaliação é diagnóstica. Como 

investigação sobre o desempenho escolar dos estudantes, ela gera um 

conhecimento sobre o seu estado de aprendizagem e, assim, tanto é importante o 

que ele aprendeu como o que ele ainda não aprendeu. O que já aprendeu está 
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bem; mas, o que não aprendeu (e necessita de aprender, porque essencial) indica 

a necessidade da intervenção de reorientação... 

 Em contrapartida, o documento remete em um segundo momento a uma 

avaliação seletiva e exclusiva com o objetivo de aprovação/reprovação para escolha de atletas. 

TENÓRIO, et. al.(2012, p.7) diz  

[…] que esse direcionamento que faz uso da avaliação enquanto mero 

instrumento classificatório nos remete a um pensamento quantitativo que tem sua 

função voltada para atender exigências burocráticas expressas em normas 

escolares, atender a legislação vigente e selecionar alunos para competições e 

apresentações.  

 

Notamos uma desconformidade em relação aos métodos avaliativos do 

documento em que ao primeiro momento indica uma avaliação inclusiva e diagnostica e em 

um outro momento remete a cultura do exame com objetivos classificatórios e seletivos. 

Apesar de este documento demonstrar “interesse” pelo processo avaliativo sugerindo métodos 

e ações pedagógicos para tal, nota-se um contra censo em relação a suma importância do 

mesmo quando o documento remete a modelos avaliativos contraditórios. TENÓRIO, et. 

al.(2012, P.7) conclui dizendo que 

Esse hibridismo de processos avaliativos, desprovidos de uma relação entre eles, e, 

sobretudo, com as intencionalidades, denota uma fragilidade na fundamentação 

teórica,  entretanto não desenvolve uma avaliação pautada nas orientações das 

propostas , chegando a adotar um modelo criticado por ele. A fragilidade da 

avaliação nessa proposta também pode ser identificada quando a mesma põe 

diversos focos para serem contemplados na avaliação sem, contudo, explicar como 

se dão essas diferentes avaliações […]. 

  

O documento indica a utilização de diversos instrumentos avaliativos deixando 

clara a regência do PCN entre eles: entrevistas, questionários, vídeos, provas, pesquisas, auto 

avaliação e outros mencionando que a utilização de cada qual dependera da especificidade da 

sua utilização não assimilando cada qual ao seu objeto. No entanto mais uma vez 

desconsidera a orientação dos PCN quando da ênfase na incoerência entre avaliar e examinar 

quando menciona os objetivos para o processo avaliativo. Esses critérios permitirão fazer um 

julgamento de valor (ótimo, bom, regular, ruim, baixo/alto, aprovado/reprovado, rápido/lento, 

apto/inapto). 

Pode se notar que a avaliação quando utilizada com objetos de seleção terão 

resultados como apto/inapto ou aprovado/reprovado demonstrando a utilidade deste para a 

seleção e classificação de atletas. Apesar do esforço desta proposta em considerar a avaliação 

como componente essencial ao processo de ensino aprendizagem nota se uma defasagem do 



47 
 

 

mesmo para o assunto quando faz assimilação de classificação e seleção ao processo 

avaliativo da aprendizagem: 

Avaliar é o ato de diagnosticar uma experiência, tendo em vista reorientá-la para 

produzir o melhor resultado possível; por isso, não é classificatória nem seletiva, 

ao contrário, é diagnóstica e inclusiva. O ato de examinar, por outro lado, é 

classificatório e seletivo e, por isso mesmo, excludente, já que não se destina à 

construção do melhor resultado possível; tem a ver, sim, com a classificação 

estática do que é examinado. O ato de avaliar tem seu foco na construção dos 

melhores resultados possíveis, Enquanto o ato de examinar está centrado no 

julgamento de aprovação ou reprovação. Por suas características e modos de ser, 

são atos praticamente opostos; no entanto, professores e professoras, em sua 

prática escolar cotidiana, não fazem essa distinção e, deste modo, praticam 

exames como se estivessem praticando avaliação. LUCKESI (2005, p.5) 
Sendo assim há uma confusão de saberes neste documento em que ao mesmo 

tempo em que sugere uma pratica educativa voltada para a formação de cidadão críticos 

possibilitando o envolvimento dos alunos as tomadas de decisões, nota-se um currículo 

voltado para interesses individuais com busca de resultados em politicas avaliativas. 

O documento do estado do Espirito Santo (2015) possui como diferenciação dos 

demais estados um guia de implementação com objetivo de “subsidiar a coordenação e 

mobilizar um intenso estudo referente à análise sobre o currículo escolar, direcionando as 

reflexões sobre as diferentes demandas sociais que chegam ao cotidiano escolar” (ESPIRITO 

SANTO, 2015). O documento é divido por volumes a partir das temáticas linguagens e 

códigos e ciências da natureza,  separadas em nível fundamental, anos iniciais e finais, e nível 

médio,  

Neste documento apresenta-se o novo Currículo Básico da Escola Estadual como 

instrumento que visa a dar maior unidade ao atendimento educacional, 

fortalecendo a  identidade da rede estadual de ensino, que se concretiza na práxis 

docente consonante com os princípios de valorização e afirmação da VIDA em 

todas as suas dimensões; mediante o resgate de princípios históricos construídos 

na área da educação, como a relação entre trabalho, ciência e cultura, tendo-se os 

estudantes na centralidade dos processos educativos. (Espirito Santo, 2015 p.78) 

Os conteúdos são classificados a partir de competências e habilidades no processo 

que não se trata de selecionar o que o professor ira ensinar, mas o que o aluno ira aprender. 

Em relação a disciplina EF a proposta a entende “enquanto componente curricular que tem 

como objeto a reflexão pedagógica sobre o acervo da cultura corporal humana, produzido ao 

longo da história, como forma de representação simbólica presente na linguagem corporal. ( 

Espirito Santo) 

Dentro desta concepção o documento sugere a pratica educativa relacionada a EF 

através das produções culturais relacionando-as a aspectos lúdicos, estéticos e éticos, 



48 
 

 

ressaltando a cultura corporal humana através de jogos, dança, esportes, ginásticas, 

manifestações culturais e dramatizações. Ressaltando a inserção desta disciplina no eixo 

Linguagens, Código e suas Tecnologias. Entre os diversos objetivos esperados pela disciplina 

se espera que o aluno adquira um acumulo de conhecimentos acerca das manifestações 

culturais, do lúdico, praticas corporais, aspectos éticos e sociais, dentre outros. O ensino 

fundamental II possui como eixos temáticos conhecimento sobre o corpo, corpo 

linguagem/corpo expressão os jogos e os movimentos individuais e coletivos. 

 Seguindo para o ponto do nosso estudo: a avaliação o documento cita que no 

meio de ensino-aprendizagem a mesma será diagnostica e somativa, tomando os resultados 

como instrumentos para melhoria do ensino e do planejamento sendo que a mesma não é 

contida apenas no professor, mas também no educando. “É preciso avaliar permanente e 

processualmente. É uma atividade que não existe nem sobrevive por si mesma, devendo estar 

sempre articulada com o processo de ensino e o projeto pedagógico”. (Espirito Santo,2015,  p. 

558). 

Além deste processo avaliativo, a auto avaliação, com objetivo de autonomia e 

participação do processo do aluno, também é citada além da necessidade de avaliação da 

instituição e do sistema escolar objetivando acompanhamento das reformas politicas e 

referenciais para politicas pedagógicas. No processo de avaliação da aprendizagem o 

documento sugere a fuga da cultura do exame evitando classificação e exclusão dos alunos. 

“A avaliação educacional realizada de forma sistemática, criteriosa e comprometida com o 

destino social dos indivíduos é um instrumento essencial para promover o debate público e 

favorecer a promoção de ações orientadas para a superação do fracasso e o fortalecimento da 

equidade e da democracia.” (Espirito Santo, 2015, p. 558). 

Partimos então para o documento do estado do Rio de Janeiro. Denomina-se 

como: Proposta curricular: um novo formato, destinada aos anos finais do ensino fundamental 

e ao ensino médio entrando em vigor no ano 2010. Salientamos que a ultima proposta 

elaborada em 2006 ainda serve de base para a conduta pedagógica dos professores sendo o 

atual documento uma reformulação do anterior. Foi elaborado levando em consideração 

documentos obrigatórios para realização desta proposta, apresentando uma estruturação 

semelhante ao documento do estado de São Paulo, relacionando afinidades de constituição e 

elaboração dos conteúdos. 

[...] A organização do presente volume, partiu de uma pesquisa realizada, em 

especial, nos Parâmetros Curriculares Nacionais […]. Ministério da Educação 

(MEC), e em outras propostas curriculares desenvolvidas no Brasil, sendo estas: 

a Proposta Curricular da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – 
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CBC Educação Física - Ensino Fundamental e Médio; [...] a Proposta Curricular 

da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo – Educação Física – Ensino 

Fundamental Ciclo II e Ensino Médio[…] e as orientações Curriculares e 

Proposição de Expectativas de Aprendizagem para o Ensino Fundamental: Ciclo 

II – Educação Física – 2007, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. 

(SEE-RJ 2010, p. 05) 
Observa-se uma busca intensa dos documentos de outros estados. Sendo que a 

elaboração do CM deve ser dada a partir das propostas do PCN e de outros documentos 

normativos o qual os conteúdos serão adaptados a partir das demandas e características de 

cada região/estado. O documento realiza um apanhando de diversos documentos levando em 

consideração suas peculiaridades. 

O Estado opta por expor suas intencionalidades por meio de habilidades e 

competências, justificando sua opção com base nos grandes referenciais de avaliação em 

âmbito nacional que seguem esta perspectiva, mas, sobretudo por entenderem que as 

habilidades e competências encerram formas pelas os conteúdos e temas adquirem maior 

concretude, indicando ações resultantes do processo de ensino aprendizagem, o que pode 

facilitar sua aplicação (RIO DE JANEIRO, 2010) 

Nota-se uma valorização de práticas socioeducativas, execução de atividades que 

favoreçam a ludicidade, cooperação, o trabalho em grupo, respeito e valores éticos e sociais 

dentro dos conteúdos da cultura corporal de movimento. Os temas são estruturados de 

maneira a favorecer a ação pedagógica do professor a partir da cultura corporal do 

movimento, ”considerando que o corpo carrega em si as marcas culturais da sociedade em que 

está inserido, é de fundamental importância que, ao desenvolver o processo pedagógico em 

EF, entendamos o movimento corporal como foco principal.” (RIO DE JANEIRO, 2010, p.6). 

A cerca do tema de nosso interesse – a avaliação, esta contextualizada em um 

outro documento denominado orientações curriculares para o ensino de EF mas que possuem 

o mesmo propósito do anterior, orientar a pratica pedagógica no ambiente escolar. 

Apropriando da disciplina como:  

Contextualizada no universo da Escola, busca, através das diversas contribuições 

das Ciências Físico-Biológicas, das Ciências Humanas e das Ciências Sociais, 

compreender o corpo como linguagem passível de ser compreendida e assumida 

como forma de comunicação e expressão por parte dos seus alunos, através do 

ensino de conteúdos universalmente reconhecidos na história da humanidade: os 

jogos, os esportes, as danças, os movimentos gímnicos e as lutas. (RJ, 2010, P.7) 

 

Este documento entende a avaliação em um primeiro momento como um processo 

constante com o intuito de diagnosticar pelos envolvidos sendo estes professores e aluno a 

finalização dos conteúdos aprendidos em determinado ciclo. “Avaliar significa emitir um 
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julgamento de valor, portanto interpretar, posicionar-se de maneira critica em relação aos 

avanços e dificuldades dos alunos durante seu processo de aprendizagem”. (RIO de 

JANEIRO, 2010)  

Em um segundo momento a avaliação é tida como formativa sendo esta 

modalidade posicionada pelo documento para utilização na pratica pedagógica no ambiente 

escolar, justificando que esse tipo de avaliação permite o acompanhamento de processo de 

ensino-aprendizagem, bem como a formação geral do aluno (RIO DE JANEIRO, 2010).  
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5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O currículo, em seu percurso escolar, foi se constituído através de diferentes 

vertentes, contextos e intencionalidades. Neste sentido, a elaboração de um CM para a EF, 

apresentou e apresenta clara relação com a sociedade e com as especificidades da EF, em 

diferentes momentos da história.  

A legalidade e a legitimidade da EF no ambiente escolar deverá sempre ser capaz 

de refletir sobre a convergência dos objetivos e das potencialidades da EF na formação de um 

cidadão crítico e emancipado. Importante destacar que os CM deverão estar alinhados aos 

projetos pedagógicos da escola onde os mesmos serão utilizados. Consideramos que os 

documentos legais são de fundamental importância para um melhor tratamento dos 

conhecimentos presentes na escola, contudo, não devem se tornar meros artifícios 

complementares a ação pedagógica e sim eixos centrais de elaboração, implementação e 

acompanhamento.  

Falar e compreender sobre avaliação em EF ainda se constitui uma tarefa difícil, 

posto que a disciplina atualmente encontra-se arraigada à concepção de ensino do professor, 

das suas expectativas sobre o conteúdo e das condições objetivas do seu trabalho.   Ao 

compararmos os CM da região sudeste, percebemos em um primeiro momento que todos pelo 

menos possuem algum item que oriente a avaliação, no entanto há falta de clareza teórica 

quanto à forma de organizar as intencionalidades, se por objetivos, se por 

competências/habilidades. Falta também uma orientação clara sobre essa avaliação ser 

adaptada ao desenvolvimento dos alunos, em nenhum momento é evidenciado que a avaliação 

deve estar mais voltada para o entendimento do aluno como um todo. Isso dá ao professor a 

autonomia de proceder da forma que considera mais adequada. 

Acreditamos que devemos ir a busca (sempre criticamente) da construção de um 

currículo mínimo, como forma de registro/sistematização e de orientação/crítica, na forma 

“mínima” das possibilidades da EF na escola. Os documentos lidos foram, a nosso ver, 

materiais extensos e ricos de informação. Isto não quer dizer que devemos concordar/aceitar 

todas a suas referências, mas não podemos deixar de registra a existência dos mesmo como 

via de uma EF consistente e transformadora na/da escola.  

Ressaltamos que o CM e o PCN por si só não alcançara uma pratica avaliativa 

para a EF de qualidade com ênfase no aprendizado do aluno, é de fundamental importância 

que a escola e dentro dela o professor como principal instrumento desta pratica se apropriem 
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da EF como disciplina de fundamental relevância a formação dos alunos e assim busque 

metodologias que possibilite uma avaliação de qualidade. 

Encerremos registrando o esforço para tentar sintetizar minimamente o tema e 

temos clareza dos desdobramentos e aprofundamentos que este estudo pode oferecer. 

Portanto, nesse momento de crescente atenção em relação à especificidade da EF, acreditamos 

ser necessária uma atenção maior em busca de propostas curriculares para EF no Brasil, para 

que sejam utilizadas com a máxima crítica e eficiência, pois na nossa concepção, tais 

documentos devem ser utilizados, marcados, (re)orientados, (re)significados e compartilhados 

com toda a sociedade. Em constante movimento.    
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