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      A avaliação do processo de ensino aprendizagem na educação é um tema que desperta o 

interesse de pesquisadores e educadores. Originariamente a avaliação era concebida apenas para 

atribuir uma nota aos alunos e também como método de coerção e disciplinamento. Ao passar dos 

anos novos significados foram sendo atribuídos a avaliação, porém ainda existem professores que 

utilizam a avaliação para atribuir um conceito ou para cumprir as normas do sistema de ensino. Há 

muito tempo vem se discutindo os métodos, objetivos e critérios avaliativos, porém é preciso saber 

a real importância que a avaliação tem para os professores da área. O Objetivo da presente pesquisa 

foi investigar sobre o processo de avaliação na Educação Física Escolar.  A amostra foi composta 

por 16 professores de Educação Física da rede municipal de ensino de Seropédica. Os dados foram 

coletados nas escolas. A presente pesquisa é de caráter qualitativo. Segundo Godoy (1995, p 62) 

este tipo de pesquisa visa compreender os fenômenos ocorridos dentro do contexto de que fazem 

parte e estes devem ser analisados de forma integrada. Foi utilizado como instrumento de pesquisa 

um questionário composto por sete perguntas, abertas e fechadas e a assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido. De acordo os dados obtidos na pesquisa, pode-se observar que a 

maior parte dos docentes considera importante avaliar o processo de ensino aprendizagem dos 

alunos, e consideram que a avaliação está diretamente relacionada à aprendizagem dos alunos e 

com a pedagogia do professor. Os instrumentos e critérios mais utilizados pelos professores nas 

avaliações são: prova teórica e prática, jogos, trabalhos em grupo, participação e frequência. 

Observou-se que os professores participantes da amostra consideram importante o processo 

avaliativo, pois o utilizam como feedback para a reformulação do desenvolvimento do conteúdo 

desenvolvido nas aulas, deste modo, a avaliação é de fundamental importância no processo de 

ensino e aprendizagem. Os resultados obtidos devem servir como base para uma reflexão consciente 

de todo o processo, com o intuito de detectar possíveis problemas, a fim de saná-los. 
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