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A organização curricular do componente Educação Física é permeada por ambiguidades, tanto 

em relação aos objetivos, conteúdos e temas, quanto em relação às estratégias de ensino e aprendizagem, 

critérios e instrumentos de avaliação. Nesta investigação, nos dedicamos a tratar da complexidade que 

permeia o processo de avaliação na Educação Física Escolar. Optamos por uma abordagem qualitativa, 

de caráter analítico-descritivo, para o tratamento dessa temática, tendo como objetivo: descrever as 

premissas que os professores utilizam para justificar os seus modos de avaliar nas aulas de Educação 

Física. Inicialmente, realizamos dois procedimentos: observações sistemáticas em escolas públicas da 

rede estadual, vinculadas à realização do estágio curricular supervisionado no Ensino Fundamental e 

Médio, em parceria com uma universidade privada; e uma sondagem de modo assistemático com um 

professor e uma professora de Educação Física, ambos com menos de cinco anos de docência em escolas 

públicas e privadas na região de Cocaia, no município de Guarulhos-SP. A partir dessa sondagem, 

composta por duas questões abertas sobre “dificuldades no processo de avaliação”, revisamos artigos 

produzidos nesta década que abordassem o assunto no âmbito da Educação Física escolar. Amparados 

por essa revisão da literatura recente na área, que foi realizada de modo não exaustivo, utilizamos dois 

textos de referência para dimensionar nossa investigação. No primeiro texto (SANCHES NETO, 2014), 

uma Tese de Doutorado realizada com uma comunidade colaborativa de professores-pesquisadores de 

Educação Física, procuramos identificar excertos indicativos dos procedimentos avaliativos realizados 

pelos professores, bem como seus argumentos e crenças a respeito da avaliação. No segundo texto 

(BORGES; SANCHES NETO, 2014), um artigo relacionado à mesma comunidade tratada no texto 

anterior, procuramos conceitos que nos permitissem fundamentar a análise das eventuais premissas do 

argumento prático dos professores. Identificamos que há correspondência entre as premissas do 

argumento prático, discutidas no segundo texto, e os excertos selecionados no primeiro texto, em relação 

aos modos como os professores avaliam e justificam suas práticas avaliativas. Ao seguir o caminho já 

aberto nas duas pesquisas que analisamos, entendemos que é importante o processo científico de 

replicação. Porém, ao mesmo tempo, entendemos que há limitação em nosso estudo, que não adentrou 

os meandros dessas pesquisas; por exemplo, uma delas foi realizada longitudinalmente e apontou uma 

diversidade de indícios para investigações futuras, que sequer teríamos condições de analisar. De todo 

modo, consideramos que a análise do argumento prático dos professores pode contribuir para trazer à 

luz, ao menos parcialmente, as contingências implícitas nos modos de avaliar em Educação Física. 
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