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Ao longo dos anos, a avaliação é tema de grandes discussões no âmbito da educação escolar. Isto 

porque avaliar é uma ação que requer do professor um compromisso político-pedagógico, tornando, 

assim, esta tarefa complexa, subjetiva e específica. Complexa porque demanda um constante estudo 

e aprofundamento sobre o tema. Subjetiva pelo fato de que cada professor utiliza a avaliação de 

uma maneira e a adapta a sua realidade. E específica porque considera as especificidades de cada 

escola, cada turma, cada aluno. A avaliação faz uso de seus instrumentos para se organizar. São eles 

que garantem seu registro e intencionalidade. Dependendo dos objetivos e da avaliação, podemos 

selecionar inúmeros instrumentos, mecanismos para se fazer uma leitura adequada da aprendizagem 

dos alunos. “Os instrumentos de avaliação deverão atender a demanda dos objetivos educativos 

expressos na seleção dos conteúdos.” (PCN, Educação Física – 5ª a 8ª séries, p.58) Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais da Educação Física propõem uma avaliação contínua, chamada de 

Processual. Esta avaliação compreende todas as fases da aprendizagem: o diagnóstico, a formação e 

construção do conhecimento e a soma ou o resultado final. Assim, nada se perde no caminho. Neste 

sentido, cada fase da avaliação processual, requer instrumentos adequados e critérios bem definidos 

para a garantia de sua eficácia pedagógica. Nossa reflexão parte do pensar a prática de como os 

professores da Educação Física vem estruturando suas avaliações, a fim de que esta atenda a 

demanda da diversidade vislumbrando a avaliação processual? Através de um acompanhamento 

pedagógico, os professores do Município de Mesquita/RJ se reuniram para discutir e partilhar 

experiências avaliativas para identificar novos caminhos na construção da avaliação para além das 

notas. Foi possível perceber que existem entraves a serem superados no processo avaliativo. Muitas 

dificuldades no quesito tempo e organização. Porém foi de consenso dos participantes do grupo de 

que a disciplina exige uma prática avaliativa diferenciada e inclusiva, que considere questões 

globais do corpo e de sua interação e atuação na sociedade. Neste estudo foi ressaltada a 

importância do planejamento da atividade avaliativa e da inclusão do aluno na construção deste 

processo, para que a mesma seja significativa e funcional. Foi realizado um levantamento dos 

instrumentos de avaliação utilizados no último ano letivo e foram citados: prova dissertativa, 

seminário, trabalho em grupo, debates, trabalho individual, participação em aula, prova objetiva, 

observação, caderno, auto-avaliação e comportamento. Porém, não ficou clara de que maneira estes 

se organizam para fazer acompanhamento processual da aprendizagem dos alunos. Diante dos 

dados levantados, não foi possível identificar um instrumento que acompanhasse o processo de 

aprendizagem de maneira estruturada. Percebe-se então a necessidade de organização e 

planejamento no processo avaliativo deste grupo. Pensar a prática da avaliação processual na 

Educação Física requer a quebra de muitos paradigmas, para que avaliar não se esgote num 

processo de mensuração e na reprodução de uma prática avaliativa tradicional que desconsidere a 



 

diversidade. É necessário que, aliada ao processo da prática avaliativa, caminhe paralelamente à 

prática inclusiva. Assim a avaliação torna-se o combustível que mantém o processo de ação-

reflexão-ação-planejamento-ação... Não necessariamente nesta ordem. 
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