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Resumo: Este estudo relata a 
experiência do processo de ava-
liação desenvolvido com os alu-
nos de um curso de Licenciatu-
ra em Educação Física (EF) na 
disciplina de Dimensões Sociais 
Históricas da EF. Foram elabo-
radas e desenvolvidas estraté-
gias de avaliação com o intui-
to de fortalecer a aprendizagem 
dos conteúdos da referida disci-
plina. Percebemos que a avalia-

-
cativa durante todo o processo 
de aprendizagem, possibilitando 
tanto aos professores como aos 

na construção de saberes ine-
rentes à disciplina. 
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The Accessment Practice 
in Physical Education 
Teacher Education: One 
Experience Based Report

This study reports the expe-
rience of the accessment process 
developed with students from one 
Physical Education (PE) Teacher 
Education course in the subject 
PE Social Historical Dimensions. 
Accessment strategies were ela-
borated and developed in order to 
strengthen the learning of subject 
contents. We noticed that the ac-

-
tly during the whole learning pro-
cess, allowing both teachers and 

knowledge construction inherent 
to the subject.

Key words: School Physical 
Education; Accessment Practi-
ces; Professional Education.

Introdução

Atualmente, a avaliação é um 
assunto que tem sido evidencia-
do nas pesquisas publicadas no 
âmbito da Educação e da Educa-
ção Física escolar (EFE) (MAUAD, 
2003; MEDEIROS, 2004; MELO, 
2008; SILVA; BANKOFF, 2010), 
assim como nas apresenta-
ções de trabalhos e nos diálogos 
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empreendidos nos encontros 

a apontam como um dos temas 
mais difíceis na ação docente.

Contudo, no contexto da EFE, 
vários estudos constatam as li-
mitações no conhecimento dos 
professores da área, que ava-
liam apresentando pouco apro-
fundamento teórico e prático 
sobre as possibilidades de ava-
liar as aprendizagens dos alunos 
(SILVA; BANKOFF, 2010). Comu-
mente, as pesquisas se deparam 
com respostas evasivas que de-
nunciam pouco conhecimento 
sobre a escolha de critérios e de 
instrumentos de avaliação (SOU-
ZA, 2010). 

Pereira e Moreira (2011) ain-
da mencionam que em muitos 
casos, há muitas escolas que 
“não levam a EF a sério” e nem 
atribuem nota aos alunos (lem-
brando que o simples fato de 

-
vo), ou utilizam instrumentos de 
avaliação nada pedagógicos, co-
mo, por exemplo, a presença dos 
alunos, sendo nota 10 se partici-
par de todas as aulas e nota 5 se 
participar da metade delas; es-
tar uniformizado para as aulas, 
sendo que se o discente estiver 
com a roupa adequada ele ganha 
o direito de participar das aulas 
e, caso não venha com a vesti-
menta adequada, não participa 
das atividades propostas e ain-
da perde nota; e a observação 
do comportamento do aluno du-
rante a aula, emitindo uma nota 
alta para quem possui um “bom” 
comportamento e nota baixa 

para quem possui um comporta-
mento inadequado.

Há necessidade do entendi-
mento de estabelecer coerên-
cia entre o processo de avalia-
ção e os conteúdos, métodos e 
objetivos do que se ensina. Nes-
sa questão, muitos professores 
culpam o curso de Licenciatura 

respeito da avaliação da apren-
dizagem. Consequentemente, a 
falta de orientação sobre o tema, 
somada ao pouco interesse so-
bre o assunto, leva os docentes 
da área a apresentarem conheci-
mentos restritos sobre por que, 
como e quando utilizar a avalia-
ção em suas aulas (MELO; FER-
RAZ; NISTA-PICCOLO, 2010).

Mediante essa observação, é 
-

blemática da avaliação no con-
texto da formação do professor 
de EF: como promover novos co-
nhecimentos sobre as práticas 
avaliativas no contexto da Licen-
ciatura que contribua para uma 
formação adequada para avaliar 
o ensino e a aprendizagem dos 
alunos em aulas de EF nas esco-
las de Ensino Básico? 

Para isso, torna-se imprescin-

EF para lidar com essa realidade 
no contexto escolar, construindo 
pontes entre as instituições for-
madoras e as escolas. 

A partir desse questiona-
mento, este relato de experiên-
cia apresenta uma sequência de 
práticas avaliativas vivenciadas 
por discentes de um curso de Li-
cenciatura em EF, procurando 
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apresentar possibilidades para 
que os futuros professores pos-
sam conhecer mecanismos para 
realizar o processo de avaliação 
formativa no cotidiano das aulas 
de EFE. 

Entende-se que atitudes como 
essas possibilitam idealizar uma 
das práticas avaliativas propos-
tas em cursos de Licenciatura, 
pois colabora para o preenchi-
mento da lacuna existente entre 

-
no Superior e a realidade das au-
las de EFE.

 O curso de Licenciatura em 
EF na faculdade onde a expe-
riência pedagógica ocorreu to-
ma como referencial a Ciência da 
Motricidade Humana. Neste con-
texto, as disciplinas promovem 
práticas de ensino que buscam 
articular as teorias estudadas e 
preparar o futuro-professor por 
meio de situações que necessi-
tem de tomada de decisões, me-

discussões acerca do que, como 
ensinar e avaliar os conhecimen-
tos aprendidos.  

Neste sentido, será exposta a 
seguir a experiência da prática 
pedagógica avaliativa desenvol-
vida na Disciplina de Dimensões 
Sociais Históricas da EF.

Referencial teórico

A título de pano-de-fundo, ca-
be lembrar que, foi no contexto 
dos anos 1990, que os Parâme-
tros Curriculares Nacionais e as 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
foram documentos que inicia-
ram a discussão de princípios e 

orientações gerais, e fazem par-
te da gênese da legislação que 
hoje preconiza a avaliação pro-
cessual e formativa como práti-
ca necessária na reforma educa-
tiva dos currículos de formação 
de professores.

Os acadêmicos que se ocu-
-

são da formação e da atuação 
docente no Brasil, nessa época, 
mostravam basear-se em estu-
dos sobre a prática docente, a 
exemplo de TARDIF; LESSARD 
(2004) que abordam os saberes 
docentes, SCHÖN (2000) que fo-

-
RENOUD (2000) que versa sobre 
as competências para ensinar, 

apontamentos sobre a necessi-
dade de práticas avaliativas pro-
cessuais e formativas, da mesma 
maneira que o recomendado por 
HOFFMANN (2004; 2009), ES-
TEBAN (2002, 2008), LUCKESI 
(2005) e VASCONCELOS (2003).

No que diz respeito ao proces-
so de avaliação do ensino e da 
aprendizagem, a análise de con-
teúdo das Resoluções dos cursos 
de Licenciatura em EF (Resolu-
ção CNE/CP 02/1997; 01/2002; 
Resolução CNE/CP 02/2002) per-

nos documentos legais a neces-
sidade de os cursos de Licencia-
tura melhorarem o processo de 
ensino e aprendizagem dos gra-
duandos acerca da ação de ava-
liar, tendo como foco elevar sua 
compreensão sobre a função da 
avaliação no cotidiano das au-
las das disciplinas, assim como 
propiciar práticas avaliativas que 
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estabeleçam relações com a rea-
lidade escolar para que os licen-
ciados saiam da graduação com 

-
ra apreciar as aprendizagens de 
seus alunos de maneira coerente 
e consistente. 

Tais premissas permitem in-
ferir que é importante buscar 
uma aproximação com o univer-
so das práticas avaliativas viven-
ciadas no contexto da gradua-
ção estabelecendo relações com 
o cotidiano das aulas de EFE, vi-
sando formar com melhor qua-
lidade os professores que irão 
atuar na EFE, área de conheci-
mento que possui estreita rela-
ção com as produções culturais 
que envolvem aspectos lúdicos e 
estéticos e deve, portanto, pos-
sibilitar que os futuros docentes 
de EF tenham um repertório de 
conhecimento muito maior do 
que apenas ensinar modalidades 
esportivas ou realizar testes re-
lacionados com parâmetros de 
saúde (FIGUEIREDO, 2004).

Nesse sentido, o objetivo des-
se estudo foi descrever uma ex-
periência pedagógica avaliativa 
de caráter inovador centrada na 

A prática avaliativa 

Ao entender que a práti-
ca avaliativa formativa é funda-
mental para a formação de fu-
turos professores, uma vez que 
proporciona a vivência de um 
dos dispositivos mais comple-
xos de serem aplicados na rea-
lidade escolar, este relato de ex-
periência apresenta as propostas 

avaliativas realizadas na discipli-
na “Dimensões Sociais Históri-
cas da EF”, que, sobretudo ver-
sa sobre os conhecimentos das 

da EF enquanto intervenção so-
cial, cultural e suas implicações 
no projeto político-pedagógico 
da escola. 

Para que este objetivo fosse 
-

tiva, partimos do pressuposto de 
que a construção do planejamen-
to deveria dar espaço para no-
vos conhecimentos que estavam 
sendo adquiridos relacionando-se 
com o conhecimento prévio que 
o discente possuía acerca da his-
tória da EF. Desta forma, a dis-
ciplina foi organizada por meio 

por meio de propostas de traba-
lhos individuais ou de grupo, os 
quais foram solicitados para ana-
lisar o processo de aprendizagem 
dos discentes de maneira proces-
sual, como pode ser visto no qua-
dro a seguir:  
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Temas 
abordados 

em “Di-
mensões 
Sociais 

Históricas 
da Educa-
ção Físi-

ca”

Ações avaliativas

Cultura cor-
poral da 
Grécia  
antiga; 

Trabalho individual – os alunos foram incentivados a criar uma página de Scra-
pbook para apresentar o que entenderam deste tema e complementar com novas 
fontes de consulta sobre o conhecimento aprendido.

Cultura  
corporal  
romana;

Trabalho em grupo – apresentação de um teatro que evidenciasse o que enten-
deram deste tema.

Idade  
média;

Levando-se em conta a sua adequação em relação ao conteúdo, às estratégias 
de ensino e aos critérios avaliativos as aulas sobre os temas (Cultura corporal da 
Grécia antiga; romana e Idade Média) foram abordadas em formato de uma pro-
va aplicada individualmente. 
Este instrumento foi importante para sistematizar os conceitos e socializar conhe-
cimentos que manifestaram de onde partiram e o quanto avançaram. 

Renasci-
mento; 

Trabalho em grupo – apresentação de um organograma construído na lousa que 
sintetizasse o que aprenderam sobre o tema;

Métodos  
ginásticos 
europeus;

Trabalho em grupo – apresentação de um teatro que evidenciasse o que enten-
deram deste tema.

 Introdução 
da EF no 

Brasil (sé-
culo XIX); 

Trabalho em grupo – apresentação de um varal de concepções registradas em fo-
-
-

mação dos professores de EF.

EF e higie-
nismo; 

EF na dita-
dura militar 
brasileira; 
EFE nos 

anos 1980; 
Discussão 
sobre a re-
gulamenta-
ção da EF 
nos anos 

1990; 
EF e pers-

pectivas pa-
ra o século 

XXI.

Foi proposto que os alunos construíssem seminários que representassem o que 
aprenderam sobre os temas “EF e higienismo; na ditadura militar brasileira; nos 
anos 1980; Discussão da regulamentação nos anos 1990 e EF e perspectivas pa-
ra o século XXI”.  Entretanto, foi solicitado que pensassem: Qual a linguagem que 

desenhos? Como eles tinham mais prazer em estudar: escrevendo no caderno, 
no computador, criando um website? Portanto, eles tiveram que escolher o “for-

-
ca dos temas propostos.
Os discentes tiveram que fazer uma opção por uma forma criativa de demonstrar o 
que compreenderam e como gostariam de ensinar os temas relacionados a disciplina 
em sua prática pedagógica futura. Então, foram incentivados a criar seus seminários. 
Nele tiveram que incluir suas aprendizagens sobre os temas propostos. 
Assim sendo, apresentaram novas pesquisas sobre os temas propostos; mostra-

assuntos do seu seminário; procuraram imagens que serviram para ilustrar os 
conceitos e exemplos estudados, ou mesmo desenharam. Assim, evidenciaram o 

-
guntas eram socializadas coletivamente e complementadas caso fosse necessário. 
Precisaram também registrar todo o conteúdo do seminário, incluindo conteúdos, 
as explicações e estratégias apresentadas num formato de trabalho discente efe-
tivo padronizado pela faculdade. 

para sistematizar os conhecimentos estudados. 
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A última etapa da disciplina foi 
de compartilhamento das apren-

que se depararam ao longo do 
processo. Os estudantes tiveram 
uma semana de plantão de dú-
vidas para receberem feedback 
sobre seu processo de ensino e 
aprendizagem, além de ter opor-
tunidade retomar, com a profes-
sora, aspectos que não compre-
enderam durante a disciplina. 

Após a utilização de todos es-
ses instrumentos de avaliação 
durante as aulas dessa disciplina 
foi realizado um debate com os 
estudantes sobre as práticas ava-
liativas que normalmente são re-
alizadas nas aulas de EFE. Nos-
sa intenção nesse momento foi 

-
centes, se eles conseguiram re-
almente aprender os conteúdos 
da disciplina no seu processo de 

poderiam utilizar essas mesmas 
propostas avaliativas quando se 
tornarem professores com os 
seus alunos da Educação Básica.

Ao avaliar todo esse processo 
educativo ainda percebemos que 
muitos estudantes da licenciatura 
em EF trazem consigo as marcas 
da sua escolarização, onde fo-
ram avaliados de forma tradicio-
nal na maioria dos componentes 
curriculares que tinham na esco-

compreender que avaliar é mui-
to mais que responder aquilo que 
o docente falou em uma prova. 
Também observamos a grande 

-

instrumentos de avaliação para 
ensinar os conteúdos relaciona-
dos com as manifestações da cul-
tura corporal de movimento du-
rante as aulas de EFE. 

Embora cause certa frustra-
ção momentânea essa “barrei-

-
ção das práticas avaliativas nas 
aulas de EFE, também notamos 
muitos estudantes que passa-

-
ca avaliar. Pensamos que esse é 
o principal objetivo da formação 

-
do, independente da sua área de 

efetivar a sua prática pedagógi-
ca quando se tornar professor na 
Educação Básica.

Entendemos que a organiza-
ção das disciplinas em um cur-
so de Licenciatura em EFE pre-
cisa promover a articulação das 
teorias estudadas e a preparação 
do futuro professor por meio de 
situações que necessitem de to-
mada de decisões, mediação de 

discussões acerca do que, como 
ensinar e avaliar em diferentes 
níveis de ensino. Isso deve ocor-
rer em todos os momentos e ser 
realizadas por todos os atores 
que fazem parte do processo de 
formação de futuros professo-
res, para que se atinja a apren-
dizagem dos estudantes para o 
ato de repensar a prática peda-
gógica e ponderar novas propos-
tas avaliativas. 
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Para González e Fraga (2012) 
a avaliação em EFE deve sempre 
estar a serviço da aprendizagem, 
ajudar os alunos a se localizarem 
no processo de assimilação dos 
conteúdos desenvolvidos e fun-

-
mente sobre o plano de estudos 
e a prática de ensino do professor, 
construindo critérios que possu-
am relação com esses propósitos 
e adotando instrumentos de ava-
liação que consigam Diagnosticar 
a aprendizagem de todos os en-
volvidos no processo educacional. 

-
mar que a avaliação, em um con-
texto de ensino, possui como ob-
jetivo principal contribuir para o 
êxito dos alunos, ou seja, para a 
construção dos saberes e compe-
tências que os estudantes preci-
sam compreender dentro do am-
biente educacional. Portanto, as 
práticas avaliativas devem ser 
realizadas sempre a serviço da 
aprendizagem, tornando a rela-
ção avaliar/aprender como fun-

-
sionais que irão desenvolver a 

da escola (HADJI, 2001).
Darido (2008) complemen-

ta mencionando que a avaliação 
deve estar longe de ser um ins-
trumento de pressão e castigo. 
Nesse sentido, as práticas avalia-
tivas devem ser importantes para 
os professores, alunos e escola, 
contribuindo para o conhecimen-
to de todos e para a análise das 
etapas já vencidas, no senti-
do de alcançar objetivos previa-
mente declarados. Esse processo 
avaliativo também necessita ser 

contínuo e contar com a partici-
pação dos docentes, discentes e 
equipe pedagógica.

A avaliação também deve ofe-
recer ao futuro professor elemen-

sobre a sua prática pedagógica, 
principalmente no que se refere 
às escolhas dos objetivos, con-
teúdos e estratégias escolhidas 
para o seu trabalho em um de-
terminado tempo. Ela também 
precisa auxiliar o futuro docen-
te em compreender quais os as-
pectos que devem ser revistos, 
ajustados ou reconhecidos como 
adequados da sua didática e da 
aprendizagem dos alunos. O alu-
no do curso de Licenciatura em 
EF precisa possuir clareza que 
do ponto de vista do estudan-
te, a avaliação precisa ajudá-lo a 
compreender sobre as conquis-

daquilo que foi aprendido naque-
le componente curricular (DARI-
DO, 2008).

Portanto, esse relato mos-
trou que o processo de avalia-
ção dos futuros licenciados em 
EF na disciplina “Dimensões So-

restrito à adequação e aplicação 
técnico-instrumental de provas 
práticas e teóricas, pois houve 
a preocupação em promover 
a apropriação ativa e crítica de 
conhecimentos, habilidades 
e atitudes necessárias à 
emancipação dos discentes, 
contribuindo para a formação de 
futuros professores. 

Isso explicita a necessida-
de de continuar aprendendo, 
o que requer investimento das 
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Instituições de Ensino Superior, 
no sentido de promoverem pro-
gramas de formação inicial e con-
tinuada acerca do assunto avalia-
ção. Até porque não há a última 
palavra sobre a prática pedagó-
gica; é preciso sempre se consi-
derar aprendiz, especialmente no 
que tange ao assunto avaliação.
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