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“Todos os espíritos são invisíveis para os que não o possuem, e toda a avaliação é um produto 

do que é avaliado pela esfera cognitiva de quem avalia”. 

                                                                                                                   Arthur Schopenhauer   
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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo analisar na literatura científica como é a avaliação dos 

conteúdos na aprendizagem da Educação Física escolar. A pesquisa bibliográfica foi feita a 

partir do Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), por meio das palavras chaves “avaliação e educação física escolar” 

e também na base de dados SCIELO, com as palavras chaves “educação física” refinando em 

“escolar e avaliação”. Foram encontrados e analisados seis artigos. Após a leitura dos artigos 

os mesmos foram analisados a partir da concepção de educação física, a concepção de 

avaliação e os intrumentos utilizados para tal processo. Foi observado que há uma grande 

dificuldes em avaliar, e nem todos os artigos apresentam estratégias para uma avaliação. A 

complexidade de avaliar as práticas pedagógicas na Educação Física esta relacionada 

diretamente a seu contexto histórico e sua concepção. Mesmo a educação física ter uma teoria 

que preconiza pelo desenvolvimento da cultura corporal, em detrimento da performance, viu-

se que pouco foi publicado sobre estratégias de avaliação que de fato mensure se os objetivos 

do processo educacional são alcançados. Observa-se que, infelizmente, as escolas estão 

preocupadas em quantificar, e a educação física não é diferente, ao invés de buscar a 

qualidade do processo pedagógico. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil – LDB nº 9.394/96 

consta no Artigo 24º, o seguinte apontamento relacionado à avaliação: “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”.  Há 

diversos autores que destacam a função e a importância da avaliação, contudo existem poucos 

trabalhos voltados para a avaliação na Educação Física Escolar. 

A avalição tem como objetivo apontar resultados do que vem se construindo ao longo 

da aprendizagem a partir das finalidades do processo pedagógico.  Luckesi (2005, pág 33) 

define “A avaliação como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da 

realidade tendo em vista uma tomada de decisão”. Nesse sentido, a avaliação se torna algo de 

juízo de valor’’, quão mais próximo for do estabelecido (a nota máxima) é melhor, e torna-se 

insatisfatório caso resultado não seja o esperado, logo este é o critério para aprovação ou 

reprovação. 

O ato de avaliar possibilita ao professor investigar a qualidade do ensino que está a se 

transferir/assimilar, um diagnóstico por assim dizer. Entretanto, deve levar em consideração o 

que está no currículo escolar, no projeto pedagógico da escola e o plano de aula do professor. 

Através desse conjunto, determinam o que ensinar e como ensinar. Desta forma, o professor, 

ao utilizar a avaliação, obtém resultados se o aluno aprendeu e qual foi a qualidade dos 

conhecimentos que foi passada. Depois dos dados coletados, cabe ao professor decidir 

reforçar o conteúdo em que os alunos apresentaram dificuldades, sabendo que a escola tem 

por objetivo levar o ensino a todos, ou prosseguir mesmo que não tenha alcançado o objetivo. 

Portanto, a avaliação tem importância como tomada de decisão do professor. 

Para um aluno, a palavra avaliação vem com aparente “peso”, momento de “terror” e 

medo. Para o professor, pode ser uma forma de intimidar o aluno, talvez por mau 

comportamento em sala de aula, para demonstrar autoridade. Ou até mesmo usá-la como 

incentivo para o estudo. 

A avaliação na educação brasileira tem por objetivo examinar, resaltar-se a 

importância dos desempenhos finais, com caraterísticas pontuais e classificatórios do 

rendimento do aluno, levando todos – alunos, professores e pais – a se voltarem para os 

resultados dela e não com o processo pedagógico em si. De acordo com Luckesi (1998, 

pág.74) “avaliação envolve um ato que ultrapassa a obtenção de configuração do objeto, 
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exigindo decisão do que fazer ante ou com ele. A verificação é uma ação que “congela” o 

objeto; a avaliação, por sua vez, direciona o objeto numa trilha dinâmica de ação”. Com isso, 

entende-se que avaliação deve servir de diagnóstico pedagógico para dar suporte aos 

professores para elaborar estratégias de aprendizagem, bem como possibilitar ao aluno 

identificar o que aprendeu e o que ainda necessita aprimorar no processo ensino 

aprendizagem. 

Ao se tratar de avaliação na Educação Física Escolar, que é o foco do presente 

trabalho, muitos professores encontram dificuldades em avaliar seus alunos e utilizam como 

justificativa que, durante sua formação, não foram instruídos em como elaborar uma avalição, 

e muitos se recorrem a suas experiências do período que eram alunos e se espelham nos seus 

antigos professores (DARIDO, 2012).  Atualmente, os professores de Educação Física usam a 

participação, interesse, motivação e frequência como critérios para avaliar desempenho, 

apartando-se as questões relacionadas a testes físicos e motores que foram usados também 

como meios de medir a aprendizagem. No entanto, segundo Darido (2012, pág. 129): 

Apenas avaliando a participação pela observação, deixamos de saber, por exemplo, o 

que o aluno entende sobre perspectiva histórica das práticas corporais, suas 

transformações ao longo da história, a diferença da prática do esporte entre 

diferentes países, quais a capacidades físicas envolvidas nas práticas corporais. 

 

Darido (2012) ainda afirma que avaliar na Educação Física deve auxiliar o aluno a 

perceber as suas facilidades e dificuldades, e, sobretudo, pretender ajudá-lo a identificar os 

seus progressos de tal modo que tenha condições de continuar avançando. 

O professor, para avaliar o aluno, deve ter clareza do por que avaliar, quem avaliará, o 

que avaliará, como e quando avaliar. Ao se referir à educação física escolar, Darido (2012, 

pág 130) faz os seguintes apontamentos: 

Como avaliar a aprendizagem do movimento quando se reconhece a infinidade de 

fatores envolvidos, tais como força muscular, resistência, agilidade, equilíbrio, 

ritmo, sentimentos, cognição, afetividade, experiências anteriores, conhecimento e 

tantas outras variáveis? Como conduzi-la? Como ajudar os alunos a progredirem? 

De que forma conduzir a avaliação durante as aulas, de modo a motivar os alunos a 

continuar a aprender? Como explicar para os alunos que errar é um passo 

fundamental para aprendizagem do esporte? Enfim, são muitas questões delicadas 

que compõem o universo de preocupação do professor quando o tema é avalição da 

aprendizagem. 

 

 

A autora citando, Luckesi (1994) afirma ainda que  

A maior dificuldade do processo pedagógico não é avaliar o aluno, mas sim 

implementar um bom ensino, acolhendo, nutrindo e sustentando o educando, sem 

castigo ou punição, no sentido de proporcionar a inclusão de todos os alunos, em um 

verdadeiro ato de amor. (LUCKESI, 1994 citado por DARIDO, 2012 pág. 140). 
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Em síntese o resultado da avaliação mostrará se o objetivo do professor consegue ser 

alcançado, se sua estratégia metodológica em transferir o seu conhecimento ao aluno está 

adequada, em que seja possível fazer mudanças se necessárias. 

Portanto, esse trabalho teve por objetivo buscar na literatura científica o modo como os 

conteúdos das aulas de Educação Física na escola são avaliados, ou deveriam ser, e entender 

como isso ocorre. Entende-se que a Educação Física possui uma gama de possibilidades de 

intervenções relacionadas aos movimentos corporais, por isso é importante a avaliação que 

não seja excludente, atenda a especificidade de todos envolvidos, isto sem supervalorizar o 

esporte ou os mais habilidosos. 
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2-REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1-Educação Física Escolar e Avaliação 

 

 

A Educação Física foi incluída como disciplina na escola no Brasil no século XIX, em 

1851, entretanto ainda com o nome de gimnástica. O estado do Rio de Janeiro foi uns dos 

pioneiros na oferta da ginástica para ambos os sexos nas escolas normais e também nas 

escolas militares. Somente mais tarde, em 1920, que vários outros estados, incluem a ginástica 

em suas reformas educacionais. 

 Dada a necessidade de sistematizar o ensino da ginástica, no século XX, surgem os 

métodos ginásticos, em que seus fundadores buscavam valorizar a imagem da ginástica na 

escola. “Os métodos ginásticos procuravam capacitar os indivíduos no sentido de contribuir 

com a indústria nascente e com a prosperidade da nação” (DARIDO, 2003 pág. 02). 

O Coletivo de Autores (1992, pág.36), apresenta o objetivo dos métodos ginásticos: 

“desenvolver e fortalecer física e moralmente os indivíduos era, portanto, uma das funções a 

serem desempenhadas pela Educação Física no sistema educacional, e uma das razões para a 

sua existência”. 

Na década de 1930, a concepção dominante na Educação Física era calcada na 

perspectiva higienista. Nela, a preocupação central é com os hábitos de higiêne e saúde, 

valorizando o desenvolvimento dos aspectos físicos e morais, a partir do exercício (DARIDO, 

2003). Durante esse período, acontece a alienação do exercício físico ao corpo humano, se 

restringindo exclusivamente aos conhecimentos da anatomia humana e fisiologia. A avaliação 

nesse sentido tinha como objetivo constatar os processos biológicos e anatômicos do corpo 

humano. 

Posterior à concepção higienista surge o modelo militarista, em que os objetivos da 

Educação Física na escola eram vinculados à formação de uma geração capaz de suportar o 

combate a luta para atuar na guerra, por isso era importante selecionar os indivíduos 

"perfeitos" fisicamente, excluir os incapacitados, contribuindo para uma maximização da 

força e do poderio da população. Para Darido (2003), ambas as concepções consideravam a 

Educação Física como disciplina essencialmente prática, não necessitando, portanto, de uma 

fundamentação teórica que lhe desse suporte. 



14 

 

Em 1964, o governo brasileiro é assumido por militares, que investem forte no esporte, 

usando a Educação Física como uma das estratégias de tirar o foco das falhas do governo com 

competições de alto nível, que prendia a atenção da população. Como decorrência, cresce a 

quantidade de praticantes de desportos, seja ele individual ou coletivo. 

Darido (2003, pág. 03), citando o Coletivo de Autores (1992), afirma que:  

A influência do esporte no sistema educacional é tão forte que não é o esporte da 

escola, mas sim o esporte na escola. O esporte é, para essa fase, o objetivo e o 

conteúdo da Educação Física escolar e estabelece uma nova relação passando de 

professor-instrutor para professor-treinador.  

 

Então é nesse período da Educação Física que começa a separação dos mais 

habilidosos dos não habilidosos, que tem influência até os dias atuais, mesmo com outras 

concepções desse componente curricular que não privilegia o rendimento. 

Com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) as representações culturais e 

movimentos corporais, os jogos, a dança, as ginásticas, o esporte e as lutas criam 

possibilidades para o aluno se desenvolver física e psicologicamente, tornando cada vez 

melhor sua interação no meio social, como forma de lazer e cultura, respeitando sempre o 

corpo e movimento individual, buscando a promoção, manutenção e recuperação da saúde. 

Apesar de tal concepção, as modalidades esportivas geralmente são as mais escolhidas 

pelos professores como conteúdos pedagógicos da educação física escolar, em que as práticas 

dos exercícios estão voltados para o rendimento, privilegiando os aspectos técnicos e táticos 

dos fundamentos de alguns esportes. Os mais trabalhados são o Futsal, Voleibol, Handebol e 

Basquetebol. 

Dessa forma, a escola atualmente viu o esporte como única forma de “expressão 

corporal”, independente das condições materiais e de infraestrutura para o aprendizado de tais 

conteúdos. Betti (1999, pág. 26) citando Kunz (1989), afirma que: “sentidos tais como o 

expressivo, o criativo e o comunicativo, que se manifestam em outras atividades de 

movimentos, não são explorados quanto o conteúdo escolar é apenas esportivo”. 

Para Betti e Zuliani (2002), o aluno não deve ficar preso apenas aos fundamentos 

técnicos e táticos de um esporte, é preciso aprender como pratica-lo socialmente, respeitando 

suas regras e o adversário, sem competitividade. 

A Educação Física também propicia, como os outros componentes curriculares, um 

certo tipo de conhecimento aos alunos. Mas não é um conhecimento que se possa 

incorporar dissociado de uma vivência concreta.A Educação Física não pode 

transformar-se num discurso sobre a cultura corporal de movimento, sob pena de 

perder a riqueza de sua especificidade, mas deve constituir-se como uma ação 

pedagógica com aquela cultura. (BETTI; ZULIANI 2002, pág.75) 
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Alguns professores de educação física dizem que não sabem executar muitos 

conteúdos e é difícil dominar bem todos os fundamentos esportivos por ser uma área extensa 

de que poderiam ser desenvolvidos durante a aula.   

A concepção hegemônica de educação física escolar nas escolas ainda é a 

esportivizada e competitiva, que privilegia os habilidosos em detrimento dos não habilidosos, 

ocasiona a evasão escolar nas aulas, já que os alunos que possuem pouca habilidade perdem o 

interesse em participar das aulas.  

A partir de tal constatação, Betti e Zuliane (2002) afirmam que: 

 
A Educação Física enquanto componente curricular da Educação básica deve 

assumir então uma outra tarefa: introduzir e integrar o aluno na cultura corporal de 

movimento, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir do jogo, do esporte, das atividades rítmicas e 

dança, das ginásticas e práticas de aptidão física, em benefício da qualidade da vida. 

(BETTI, 2002 pág 75) 

 

O autor prossegue a análise afirmando que nas aulas de educação física o aluno deve 

usufruir dos movimentos que o corpo é capaz de produzir, envolvendo a parte motora, 

cognitiva, e social, buscando sempre interagir com o todo, desenvolvendo sua personalidade. 

No processo de aprendizagem, a Educação Física apresenta três dimensões, a 

conceitual (o que se deve saber?), procedimental (o que se deve saber fazer?) e a atitudinal 

(como se deve ser?), a fim de alcançar objetivos durante o processo de aprendizagem.  

A dimensão conceitual leva em consideração o mundo atual e suas transformações, 

assim relacionar as necessidades dos alunos com a atividade física buscando sempre a maneira 

correta de executar um movimento, jogar um jogo etc. Já a dimensão procedimental, busca 

uma forma em que os alunos vivenciem e adquiram conhecimento dos fundamentos de 

diferentes modalidades esportivas, e vivencie jogos e brincadeiras. Por fim a dimensão 

atitudinal seria o resultado final das outras dimensões, em que busca o respeito pelo contexto 

histórico dos esportes, participação dos alunos em atividades coletivas, sempre buscando 

intervir positivamente onde há situações de preconceitos de sexo, religião habilidade motora 

etc. (DARIDO, 2005, pág.2) 

Entretanto, não é assim que acontece na realidade durante as aulas de Educação Física, 

muitos professores não separam essas dimensões, sendo a mais executada a procedimental, 

voltadas para que os alunos realizem certa atividade proposta, deixando de lado sua história, 

seus benefícios, as transformações que ocorrem no corpo com a realização do exercício, e 

melhor forma de executá-lo a partir das possibilidades de cada um.  
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Alguns professores utilizam a competição como forma de estímulo, motivação para os 

alunos, porém viu-se que a mesma deve ser apresentada como caráter motivador depois que os 

alunos obtiverem domínio do que esta sendo desenvolvido. Para tanto, o professor deve usar o 

conhecimento prévio do aluno, reforçando e corrigindo o que já sabe reproduzir, para que 

novas habilidades possam ser aprendidas.  

Se na educação física escolar é priorizado o esporte na dimensão do rendimento, o que 

acirra ainda mais as relações competitivas, os processos de avaliação nesse componente 

curricular são marcados por esse objetivo. A preocupação não está voltada para o aluno em si, 

mas em medir o quanto ele sabe, assim como em outros componentes curriculares. Na 

educação física, por sua especificidade “... as preocupações principais têm recaído nos 

métodos e técnicas usadas, criando-se testes, materiais e sistemas, estabelecendo-se critérios 

com fins classificatórios e seletivos” (COLETIVO DE AUTORES, 1992, pág.68). Darido 

(2012, pág. 127), defende que “a avaliação é um processo mais amplo que atribuir uma nota, 

na verdade avaliar é um processo que procura auxiliar o aluno a aprender, mais e melhor”. 

Darido (2012), citando Soares et al. (1992), afirma que a nota não deve ter a função de 

punir o aluno ou castiga-lo. Para Darido (2012, pág. 127) “avaliar na Educação Física implica 

ajudar o aluno a perceber as suas facilidades, as dificuldades, e sobretudo, pretende ajudá-lo a 

identificar os seus progressos de tal modo que tenha condições de continuar avançando”. 

O Coletivo de Autores (1992), afirmam que:  

... a observação sistemática das aulas de Educação Física verifica-se que a avaliação 

tem sido entendida e tratada, predominantemente, por professores e alunos para: a) 

atender exigências burocráticas expressas em normas da escola; b) atender a 

legislação vigente: e c) selecionar alunos para competições e apresentações tanto 

dentro da escola quanto com outras escolas. (COLETIVO DE AUTORES, 1992, 

pág. 68) 

 

É importante ter a avaliação durante o processo pedagógico, pois através dela, o 

professor terá uma orientação se seu objetivo esta sendo alcançado, se há desenvolvimento 

por parte dos alunos, e se a condução do processo pedagógico está possibilitando a 

aprendizagem dos mesmos. 

Dessa forma, avaliação escolar não é medir o conhecimento, mas um meio para 

verificar se os objetivos pedagógicos estão sendo alcançados. Entretanto o que se vê é uma 

avaliação excludente, que está preocupada em aprovação, o que leva a classificações do aluno 

como bom ou ruim, fraco ou forte. Assim, a nota tem mais valor que o conteúdo, e tanto o 

aluno como o professor e a direção escolar, em geral, acompanham o que o aluno aprendeu 

através da nota, pois é ela quem determina se o aluno sabe ou não conteúdo. Como uma das 

consequências da avaliação classificatória é o estudo se voltar a aprovação, e não para a 
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aprendizagem dos conteúdos em si, e a evasão escolar, que inviabiliza a democratização do 

ensino.  

Luckesi (1998, págs. 75-77) afirma que há a necessidade em separar a avaliação dos 

exames. Os exames são baseados em desempenho final, classificatórios, são pontuais, sem 

levar em consideração qualquer eventualidade que tenha ocorrido, ou seja, os exames estão 

preocupados com os fins, e não com os meios e esta explicito que os exames são excludentes. 

Já avaliação esta baseada em desempenhos provisórios, em busca de melhores resultados 

possíveis, não-pontual, é diagnóstica e inclusiva. Assim a avaliação se preocupa com o que 

estava acontecendo antes, durante e depois dela. Então se pode dizer que a avaliação faz parte 

de projeto pedagógico, compreendendo que o aluno esta em constante desenvolvimento. 

Rampazzo e Alavarenga (2004, pág.05) afirmam que a avaliação, na lógica do exame, 

tal como defende Luckesi (2005):  

... Reforça a padronização da aprendizagem, firmada no contrato pedagógico, na 

qual todos são iguais, aprendem igualmente e passam ao mesmo tempo pelo mesmo 

processo de apropriação de informações, a aprendizagem passa a ser medida pelo 

índice de acertos e erros em cada instrumento utilizado para avaliar. 

 

Os professores encontram dificuldades em avaliar, um dos argumentos que utilizam e 

falta de instrução em como elaborar uma avaliação, e muitos recorrem a suas experiências de 

quando eram alunos e se espelham nos seus antigos professores. Outra dificuldade que os 

professores encontram, é em modificar os critérios que usam para avaliar, sendo que as 

instituições muitas vezes possuem uma forma padronizada de avaliação. Porém, para que haja 

uma forma plausível de avaliação, o professor deve fazer um planejamento, assim na 

avaliação, cobrar o que realmente foi passado ou desenvolvido, determinando o que avaliar e 

como avaliar.  

A relação professor aluno de forma amistosa é um aspecto importante, mediado pelo 

dialogo para que o docente acompanhe o desenvolvimento e crescimento dos alunos. Mas 

infelizmente, não é que se observa na prática, em que a Educação Física não tem o mesmo 

valor como os demais componentes curriculares em algumas instituições, sendo somente uma 

disciplina do momento de lazer e recreação, ou visando representações em competições 

escolares, que contam somente com a participação dos mais habilidosos. Tal fato e observado 

com frequência em escolas públicas. 

Rampazzo e Alavarenga (2004, pág.07) defendem que a avaliação deve priorizar os 

aspectos qualitativos do processo de aprendizagem, e não os quantitativos.  Nesse sentido, 

Luckesi (1998, pág. 71) afirma que “(...) avaliação, tanto no geral quanto no caso específico 

da aprendizagem, não possui uma finalidade em si; ela subsidia um curso de ação que visa 
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construir um resultado previamente definido”, onde seu objetivo e garantir qualidade nos 

resultados. 

Portanto, pode-se dizer que não há uma fórmula de como avaliar, o professor não 

deverá usar somente a nota como fator que determine se o aluno detém o conhecimento ou 

não, porém deve criar outros métodos que não sejam excludentes, de forma que consiga 

verificar e acompanhar o desenvolvimento do mesmo. 
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3-MÉTODO 

 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter qualitativo. Para 

fazer a pesquisa, a partir dos objetivos propostos, as bases de pesquisa adotada foram o Portal 

de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o 

SCIELO.  A busca no portal da CAPES, foi feita através da palavra chave: “avaliação 

educação física escolar”.  Já no SCIELO, a palavra chave utilizada foi “educação física” 

refinando em “escolar e avaliação”, pois ao colocar “avaliação física escolar’’ não apareceu 

nenhum resultado. No total foram sete artigos, sendo quatro da CAPES e três do SCIELO. 

Desses artigos selecionados, um não foi encontrado o texto completo, assim o mesmo foi 

desconsiderado. 

A escolha dos artigos se deu através da leitura do título e resumo do tema proposto. Os 

critérios adotados para análise desses artigos foram: identificar os objetivos da pesquisa, como 

elas tratam a avaliação na Educação Física escolar e as sugestões e estratégias de avaliação 

indicadas nesses estudos. 
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4-RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

A seguir, para melhor compreensão, a seguir apresentarão-se as análises dos textos 

selecionados de acordo com os critérios estabelecidos. São artigos de pesquisa bibliográfica e 

três de campo. Desses seis artigos, quatro são mais atuais, 2015, 2014, 2013, 2012, e dois 

mais antigos, 2007 e 2004. Assim, pode-se afirmar que o estudo sobre avaliação na Educação 

Física publicados nas bases de dados consultadas é bem recente.  

Tabela 1- Distribuição dos artigos 

Autor Título Ano Objetivo 

PINHEIRO, 

Marcos 

AVALIAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: a complexidade 

do componente curricular 

2015 

Pesquisar a avaliação no 

contexto escolar na área da 

Educação Física, ao longo da 

história do Brasil 

SANTOS, 

Wagner; 

MACEDO; 

Lyvia; MATOS, 

Juliana; 

MELLO, André; 

SCHNEIDER, 

Omar 

 

AVALIAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: construindo 

possibilidades para a 

atuação professional 

2014 

A construção e apresentação, 

de forma colaborativa, de 

possibilidades de práticas 

avaliativas na Educação Física 

escolar.  

MAXIMIANO, 

Francine; 

SANTOS, 

Wagner 

AVALIAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: singularidades 

e diferenciações de um 

componente curricular 

2013 

Tem por objetivo dar mais 

ênfase ás práticas avaliativas 

por três professoras de 

Educação Física, do ensino 

fundamental. 

TENÓRIO, 

Kadja; 

BEZERRA, 

Brigida; JUNIO, 

Marcílio; 

SILVA, Pierre; 

MELO, Marcelo 

PROPOSTAS 

CURRICULARES 

ESTADUAIS PARA 

EDUCAÇÃO FÍSICA: uma 

análise do binômio 

intencionalidade-avaliação 

2012 

Analisar as propostas 

curriculares da região Sudeste 

para o ensino da Educação 

Física escolar especificamente 

a relação entre o binômio 

intencionalidade-avaliação. 

FERNANDES, 

Saulo; 

GREENVILE, 

Roberta 

AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM NA 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR 

2007 

Estudar os mecanismos 

históricos sociais, 

metodológicos e filosóficos, 

que interferem no processo de 

avaliação da Educação Física 

escolar. 

SILVA, Alcir 

A AVALIAÇÃO DA 

APRENDIZAGEM EM 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

ESCOLAR: Desvelando a 

categoria 

2004 

Compreender a avaliação da 

aprendizagem e seu objetivo no 

contexto escolar. 
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Os artigos apresentam a importância de Educação Física como componente curricular, 

mas que infelizmente, ainda sofre com a desvalorização, que muitas vezes, vem do próprio 

profissional. Entender a Educação Física como componente curricular vai muito além de 

simplesmente ser uma “aula livre”, a disciplina tem seus objetivos a serem alcançados como 

os demais componentes. Dos estudos encontrados, dois apresentam as mesmas concepções 

tanto de Educação Física quanto avaliação e apenas dois apresentam estrátegias de avaliação, 

porém foi observado que apenas um artigo defende a autoavaliação. Os artigos analisados, em 

sua maioria reforçam quão é importante o papel da avaliação da Educação Física. Pode-se 

observar que os objetivos dos artigos possuem uma proximidade, em seus argumentos em 

defesa da importância da avaliação.  

A Educação Física possibilita desenvolver os aspectos psicomotores afetivos e sociais 

do aluno, buscando a interação entre os envolvidos, proporcionando entender a sociedade em 

que está inserido. Assim, a avaliação nesse contexto assume a importância de diagnosticar o 

avanço dos objetivos propostos. A seguir serão apresentadas as relações dos artigos 

encontrados em que serão analisadas suas concepções de Educação Física e avaliação. 

De acordo com a pesquisa de revisão de literatura desenvolvida por Pinheiro (2015), a 

Educação Física tem como objetivo prioritário proporcionar a identificação da cultura 

corporal do movimento, buscando capacitar os alunos a realiza-las. O autor apresenta a 

evolução da Educação Física, através das suas abordagens e concepções, especialmente as que 

tentam acabar com o modelo tecnicista que surgiu por volta de 1970, em que os professores 

eram autoritários e sua função era apenas de ensinar de tal modo que o aluno tinha apenas a 

função de assimilar passivamente os conteúdos transmitidos pelo professor. As abordagens 

humanistas possibilitam uma visão ampla para a Educação física, dar-se prioridade para os 

aspectos históricos, culturais e sociais para o aluno. Segundo Pinheiro (2015, pág.30) “a 

Educação Física buscou valorizar não mais somente o caráter biológico, mas também novas 

concepções pedagógicas e sociais, ganhando especificidades em seu currículo”. Na escola a 

educação deve ser vista como qualquer outra disciplina, e sua importância na formação 

cultural do indivíduo.  

Pinheiro (2015) buscou na história a compreensão da avaliação apontando suas 

modificações de acordo com seus objetivos. Entre 1930-1940, a avaliação com influências 

higienistas e militaristas, esta voltada para indivíduos saudáveis e fortes para defender a 

pátria. Com isso a avaliação era feita através de testes padronizados e medidas biométricas. 
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Mais a frente com a ascensão do esporte, o professor era visto como treinador e o aluno atleta, 

a avaliação era realizada de maneira que avaliasse o desempenho e presença nas atividades. 

Em seguida a Educação Física se caracterizava pela repetição de movimentos técnico e 

prático, e a avaliação se baseava em rendimento, reforçando a competitividade. 

Entretanto, com o surgimento das abordagens humanistas, que são elas: 

construtivistas-interacionista, crítico-superadora, crítico-emancipatória e cultural, tem como 

objetivo por fim no modelo tecnicista, que excluía aqueles que não apresentavam bom 

rendimento. Assim a educação física ganha uma nova visão relacionado ao seu contexto no 

processo de ensino aprendizagem, que se baseava em o que se ensina, como ensina e o que se 

aprende.  

Pinheiro (2015) afirma que atualmente a frequência dos alunos nas aulas vem sendo 

usada como instrumento de avaliação, bem como o cumprimento de regras na escola, seleção 

para representação da instituição em competições, redução de medidas biométricas e 

qualidade física. Frequentar as aulas, seja de Educação Física ou outra disciplina, é dever do 

aluno, não se deve avaliar atribuindo nota à frequência. Além disso, o discente legalmente tem 

o direito a ausentar-se em até 25% da carga horária total do ano letivo. Ao utilizar da 

frequência como método de avaliação para definição de um aluno como “bom” porque 

frequenta as aulas, e o que não frequenta ser considerado “ruim”, o quanto isso revela a 

qualidade da aprendizagem desses alunos? Pode-se definir que o aluno que não frequenta as 

aulas não sabe o conteúdo? Quais os motivos que levam ao aluno não frequentar as aulas? São 

estes questionamentos que se deve fazer para entender a frequência ou não como estratégia de 

avaliação.  

Pinheiro (2015) também critica que a escola, em sua maioria, usa a avaliação escrita 

como uma forma de materializar a mensuração da aprendizagem, quando outros instrumentos 

poderiam ser utilizados. 

Tenório et al. (2012) que fizeram uma pesquisa revisão de literatura sobre as propostas 

curriculares apresentadas em três estados - Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo - para 

analisarem como a Educação Física e compreendida nesses currículos, não apresentam 

estratégias de avaliação que seja diferente do habitual, mas os autores ressalvam a necessidade 

de repensar a avaliação de uma forma mais justa. Pinheiro (2015) também apresenta qualquer 

proposta. 

Tenório et al. (2012) em seu estudo analisaram a coerência interna entre as 

intencionalidades e as avaliaçãos contidas em propostas curriculares estaduais para a 

Educação Física escolar, mas não apresentam a forma como compreendem a Educação Física. 
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Os mesmos apontam o que cada proposta pedagógica comtempla no seu devido estado. 

Entretanto os autores não apresentam concepção de avaliação. 

Greenvile e Fernandes (2007), assim como Pinheiro (2015), contextualizam a história 

da Educação Física e consequentemente as mudanças na avaliação, desde o período militar, 

passando pelo higienista, até o surgimento dos desportos coletivos e individuais, e por sua vez 

sofre a influência capitalista, movimentando o mercado das indústrias com artigos esportivos 

devido o esporte de competição estar em alta. 

Os autores em sua pesquisa de campo afirmam que a Educação Física muitas vezes 

perde sua característica de componente curricular como as demais disciplinas, quando se há 

um momento de recreação, ou quando há obrigação de participação, esta voltada para 

competição, para padrões de saúde e também para alcançar resultados para suas devidas 

instituições. Para os autores, o surgimento da proposta crítico-superadora possibilita uma 

reversão desse quadro, pois essa perspectiva pedagógica aborda uma sistematização do 

ensino, e é sustentada por outros conteúdos como a dança, jogo, luta, lazer e esporte. 

Os mesmos destacam que se o ensino da Educação Física estava em volta dos 

desportos coletivos e individuais, a avaliação possivelmente seria de acordo com o que foi 

proposto nas aulas, contudo era durante essa avaliação que os alunos que não possuíam 

facilidade na execução dos movimentos, eram excluídos. Os autores citando Betti (2003) 

trazem em seu estudo alguns instrumentos que podem ser avaliativos:  

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO CAMPO SÓCIO-

COMPORTAMENTAL: (...) Autotestagem ou conteste, jogos de competição e 

cooperação, seqüências pedagógicas, demonstração, descobrimento guiado, 

resolução de problemas, jogos de mímica e expressão corporal, grandes jogos, jogos 

simbólicos, jogos rítmicos, exercícios em duplas, trios, grupos, com e sem material, 

circuito, aulas com música, aulas historiadas, jogos pré-desportivos, gincanas, 

campeonatos, festivais. (...) 

ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS NO CAMPO COGNITIVO: (...) 

discussões sobre temas da atualidade ligados à cultura corporal de movimento, 

leitura de textos, dinâmicas de discussão em grupo, matérias de jornais e revistas, 

uso de vídeo/TV (produções específicas ou gravações de programas da TV), mural 

de notícias e informações sobre esporte e outras práticas corporais, organização de 

campeonatos pelos próprios alunos, trabalhos escritos, pesquisas de campo, etc. (...) 

(GREENVILLE, R. ; FERNANDES, S. 2007, pág. 127) 

 

Greenvile e Fernandes (2007) reforçam a falta de compromisso dos professores para 

com o processo de ensino aprendizagem, deixando de lado o crescimento dos alunos como 

cidadãos diante a sociedade. Assim como Silva (2004), em sua pesquisa de revisão de 

literatura, os mesmos reforçam a ideia de planejamento dos conteúdos, em que o professor 

aponta seus objetivos e a metodologia utilizada para conduzir o processo pedagógico, para 
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avaliar de forma justa. Ao planejar o conteúdo a ser ministrado, o professor já indica como 

avaliará, para identificar se os objetivos estão sendo alcançados. 

Santos et al. (2014), por meio de pesquisa de campo realizaram um estudo no ensino 

Fundamental em Vitória/ES numa turma do 4º ano em uma escola pública.  Os autores 

verificaram como o professor fazia uso de seus conhecimentos para ministrar as aulas, como 

era conduzido o processo pedagógico, sobre a forma individual e coletiva de agir dos alunos, 

analisando as aulas da professora da pesquisa. A mesma utilizava a avaliação diagnóstica 

como meio de observação durante as aulas de Educação Física.  Se tratando da Educação 

Física, Santos et al. (2014) não apresentam uma concepção clara desse componente curricular, 

entretanto apontam sobre a relação do sujeito com o corpo e com o mundo por meio das 

práticas corporais, para ampliar o conhecimento de si mesmo e do outro. 

Os autores acompanharam por quatro meses a professora responsável pela turma, 

observou-se sua prática e depois a entrevistaram. Nesse contexto, discutiu-se e analisou-se a 

forma com que a professora aplicava a avaliação, e suas implicações dentro da Educação 

Física como componente curricular. Os autores asseguram que é possível usar a avaliação na 

Educação Física com outras estratégias que não seja a habitual, prova ou observação. 

Santos et al. (2014) apresentam estratégias e instrumentos de avaliação, como utilizar 

as vivências dos alunos, jogos e brincadeiras, ao poder-se adaptá-las de forma que todos 

participem. Para avaliar os alunos, os pesquisadores usaram fichas de Avaliação Individual do 

Professor/Pesquisador em que os critérios analizados e definidos pelo pesquisador eram: 

Domina completamente o conteúdo; Adapta a prática corporal; Estabelece relações entre as 

atividades; Participa das atividades; Supera Fracassos; Respeita as regras; Apresenta 

concentração e percepção em relação ao movimento. E também a ficha de avaliação 

Individual, com os seguintes critérios eram: Propõem novas atividades; Fala sobre as 

dificuldades; Fala das atividades aos colegas; Respeita e ajuda os meninos; Respeita e ajuda 

as meninas; Respeita a Professora; Trabalha em grupo; Responsabilidade com a tarefa e 

matérias. Os pesos eram definidos por A-Alcançou; AP-Alcançou parcialmente; NA-Não 

alcançou. Os resultados observados verificando a primeira ficha a maioria dos alunos ficou 

com A e AP, já na segunda ficha, obsersavou-se o inverso, grande parte da turma ficou com 

NA. Porém o mesmo destaca que pode haver resistência de algo novo, diferente do que era 

vivenciado diariamente, entretanto fazer com que o aluno experimente a vivências e depois 

fazer uma autoavaliação criava oportunidades para avaliar o novo. 

Os autores foram os únicos dos textos analisados que defendem a ideia de 

autoavaliação, pois assim o aluno participará do seu processo e ensino-aprendizagem de forma 
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mais ativa. Outra forma de avaliar seria o diário escolar, em que cada aula, o aluno iria relatar 

no seu ponto de vista, como foi a aula. Registro através de fotos e desenhos também são 

sugestões de avalição, deste modo os alunos podem expressar o que acham da aula. 

Santos et al. (2014, pág.176) afirmam que a avaliação é “um processo de reflexão 

sobre e para ação, contribuindo para que o professor e aluno se tornem capazes de perceber 

“indícios”, de atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados do ensino-

aprendizagem”. 

Santos e Maximiano (2013) também realizaram uma pesquisa de campo, em Vitória e 

Serra/ES, em duas escolas da rede Municipal do ensino fundamental com três professoras, por 

meio de entrevistas. Como observado, os autores apresentam a mesma concepção de avaliação 

que Santos et al (2014), todavia, avaliaram o ponto de vista das professoras que participaram. 

Entretanto, a dificuldade em avaliação relatada pelas participantes, foi materializar o 

conteúdo, compactar todas as informações que desenvolve durante o processo ensino-

aprendizagem para fazer uma avaliação habitual, a prova. 

Os autores relatam sobre a avaliação na Educação Física, mas não apontam uma 

concepção desse componente curricular. Para os autores, “a avaliação se caracteriza com uma 

ação sistemática de registro e acompanhamento, por parte de alunos e professores de seus 

processos formativos possibilitando um espaço e tempo para que participem ativamente da 

sua ação” (SANTOS W.; MAXIMIANO F. L; 2013, pág. 891). 

Um dos questionamentos levantados no texto de Santos e Maximiano (2013) é que o 

aluno tem a possbilidade de aprender através dos movimentos corporais, e não só através da 

leitura, escrita e fala, o corpo também possui suas manifestações. 

Assim como a maioria dos artigos apresentados, Silva (2004) reforça a falta de estudo 

da avaliação da Educação Física, sem apresentar como a compreende. Segundo o autor, na 

área da Educação Física, o ensino esta voltado para o paradigma de avaliação. Para o autor, 

avaliação na Educação Física, quando é coloca em prática, mostra aspectos quantitativos de 

mensuração de rendimento do aluno, que envolve o desenvolvimento motor, em relação às 

técnicas, habilidades e qualidade física. Ainda assim o que determina a aprovação e a 

reprovação é a presença nas aulas. 

O autor critica essa metodologia de avaliação, pois aumenta a desvalorização da 

Educação Física e a redução da gama de possibilidades pedagógicas da disciplina diante a 

comunidade escolar. Silva (2004), afirma que na avalição, com influência dos Estados Unidos 

em inovar a avaliação da apredizagem, houve um grande avanço, através das leis, decretos e 

pareceres que direciona as práticas de avaliação em escolas de ensino fundamental e médio, 
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mas como Pinheiro (2015) afirma, mesmo com avanço na prática de avaliação, ainda se baseia 

em teste e medidas do rendimento escolar quantitativo.  

Quanto a Educação Física, o quadro é similar, especialmente quando objetivo do 

ensino está em torno do modelo da aptidão física, que sustentada pela legislação anterior á 

atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), determina como objetivo da Política 

Nacional de Educação Física, o aprimoramento da aptidão física da população. 

Silva (2004) reforça a importância de um Projeto Político Pedagógico, este auxilia na 

organização do trabalho pedagógico da escola em geral, na dinâmica de aula, e em relação à 

avaliação, pois possuem forte ligação.  Segundo o autor o planejamento deve ser visto como 

algo importante, pois através dele, o professor faz suas reflexões e verifica o que ofereceum 

feeback positivo, o que deve ser revisto. 

O autor evidência o alto número de reprovação, principalmente nos anos iniciais do 

ensino fundamental, o que acarreta na evasão escolar, caracteriza um fracasso escolar, mas 

pouco se tem feito para mudar essa realidade. Conforme Silva (2004 s/pág.), “fica 

caracterizado claramente que aqueles que conseguiram o êxito na escola, estarão propensos a 

conseguirem, êxito na vida”, mas o que se observa e outra situação, com a grande maioria, 

principalmente das escolas públicas e classe trabalhadora. Assim pode-se concluir que nesta 

ótica a avaliação que decide o futuro do aluno. 

Para Silva (2004), a avaliação na Educação Física escolar vai além de aplicar testes 

motores, para fins de seleção e classificação, em que ocorre a reprodução do padrão voltado 

para aptidão física, estes presente nas aulas e, nas práticas avaliativas. Assim observa-se a 

exclusão daqueles que não são aptos, de modo a contribuir para o fracasso escolar na 

disciplina. Contudo, o autor não apresenta estratégias indicadas para avaliar, apesar de fazer à 

crítica a lógica do exame na aprendizagem. 

Por fim, pode-se analisar que o fato de ter poucos trabalhos em relação à avaliação na 

Educação Física, influenciou também nos artigos, pois somente dois apresentaram estratégias 

de avaliação.  Desses artigos, os mais atuais apresentam a avaliação progressista, com exceção 

de um Tenório et al. (2012), mas reforçam a necessidade de repensar critérios para avaliar. 

Entretanto a maioria dos artigos critica a observação da aprendizagem nas aulas de Educação 

Física como instrumento avaliativo, já que educação física vai muito além de simplesmente 

dar nota por particpação, o corpo também se manifesta e possui necessidades, cabe ao 

professor planejar seus conteúdos e ser condizente com o que é desenvolvido. 
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5-CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente estudo procurou compreender a Educação Física como uma gama de 

possibilidades de ensino-apredizagem e, sobretudo a avaliação. O que possui maior presença 

nas aulas de Educação Física é o esporte, especialmente os coletivos numa perspectiva 

tecnicista; talvez na visão do professor seja mais fácil de ser ensinado e avaliado, assim é mais 

fácil separar o habilidoso do não habilidoso sem levar em consideração as limitações e 

dificuldades que estes podem apresentar. Mas compreendemos a dificuldades, dos professores 

que muitas das vezes com a superlotação nas aulas. Não é preciso que o professor saiba 

executar todos contéudos, mas saber como ensina-lo, produzir oportunidades para vivências 

de todos, criar situações que podem variar as aulas.  Outro fator para reforçar a presença do 

esporte nas aulas é a competição, que segundo os professores, tornam as aulas mais 

motivadoras para os alunos, porém não se atentam a influencia deste fator para o processo de 

evasão nas aulas daqueles que não se apresentam competitivos e habilidosos.  

Avaliar na Educação Física não é algo impossível de ser realizado, apesar de ter que 

estabelecer critérios específicos se comparar-se com outros componentes curriculares da 

educação básica, isto em vista a sua especificidade. Porém como meio de nortear a avaliação, 

o professor deve planejar os conteúdos a serem desenvolvidos, com objetivos e métodos que 

incluam todos, já que o ensino é direito de todos e para todos. 

Na realidade, infelizmente, muitos professores negligenciam a avaliação, com o 

argumento de encontrar dificuldades. Porém, mesmo contendo poucos trabalhos na literatura 

científica (pelo menos nas bases de dados utilizadas nesse trabalho), pode-se observar 

estratégias que auxiliam no processo. Sem pesquisa não há conhecimento, não há 

aprendizagem, logo, é imprescindível que os professores que atuam na educação básica 

continuem a buscar novos conhecimentos e os que realizam pesquisas, se voltem para esse 

tema também. 

Por fim, deve-se considerar a avaliação uma via de mão dupla, em que o professor 

aplica seus conhecimentos e os alunos darão a resposta de acordo com que foi aprendido.  
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