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Introdução 

 A Educação Física (EF) escolar, por muitos anos, possuiu uma tradição didático-pedagógica 

na qual os professores organizavam o seu trabalho com o objetivo de melhorar a aptidão física dos 

alunos ou ensinar as regras dos esportes coletivos com bola (BRACHT; GONZÁLEZ, 2014). 

 Por conta dessa cultura que se estabeleceu na formação de professores e se reproduziu nas 

aulas desse componente curricular, muitas pesquisas realizadas em diversificados Estados brasileiros, 

mostraram que os discentes aprendiam apenas os conteúdos de poucos esportes ou não participavam 

das atividades propostas nas aulas de EF, principalmente porque ficavam desmotivados pela repetição 

dos conteúdos desenvolvidos durante todos os anos de escolarização (MALDONADO; SILVA, 2017). 

 Nesse contexto, muitos docentes de EF não avaliavam os alunos e, quando o faziam, 

utilizavam apenas a participação nas aulas ou a vestimenta dos estudantes como critérios de avaliação, 

tornando a prática pedagógica desse componente muito distante daquela realizada pelos professores 

das outras disciplinas. 

 Todavia, esse diagnóstico das aulas de EF escolar foi se modificando nos últimos anos. 

Principalmente na última década, muitos docentes estão publicando relatos de experiência com 

práticas pedagógicas inovadoras e os pesquisadores da área também começam a mostrar uma nova 

tradição didático-pedagógica surgindo em diferentes ambientes educacionais.  

 Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi identificar quais instrumentos de avaliação estão 

sendo utilizados nas aulas de EF na percepção de estudantes do Ensino Fundamental. 

 

Método 

Foi realizada uma pesquisa descritiva com 48 estudantes de uma escola municipal localizada 

na zona leste da cidade de São Paulo, que tiveram aulas com um professor de EF que organizava a sua 

prática pedagógica com características que fugiam dos padrões tradicionais da área. 

 Foi aplicado um questionário contendo questões abertas e fechadas aos alunos do 9º ano do 

Ensino Fundamental que tiveram aulas com esse professor por, no mínimo, três anos. 
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 Os jovens que participaram do estudo assinaram um termo de assentimento e os seus 

responsáveis um termo de consentimento, autorizando os discentes a participarem da pesquisa. O 

comitê de Ética em Pesquisa da Universidade São Judas Tadeu aprovou o estudo. 

 

Resultados e Discussão  

Ao analisar os questionários identificamos que 87% dos estudantes se recordaram que foram 

avaliados nas aulas de EF por provas, 81% pela participação nas aulas, 73% elaborando charges sobre 

as manifestações da cultura corporal de movimento, 69% criando jogos e realizando análises de filmes 

que discutiam sobre as práticas corporais, 56% construindo coreografias de ginástica, 50% realizando 

pesquisas, 46% tirando fotografias de jogos e brincadeiras realizadas com os seus responsáveis, 33,5% 

realizando auto-avaliação e 27% fazendo relatórios das aulas. 

Portanto, muitos discentes lembraram que esse professor de EF utilizava diversificados 

instrumentos de avaliação para compreender aquilo que eles estavam aprendendo e também para 

reorganizar o seu trabalho pedagógico. 

Já é possível identificar na literatura outros professores desse componente curricular que 

também vêm modificando os critérios e ampliando os instrumentos de avaliação utilizados em aula 

(SANTOS et al., 2014; MALDONADO, 2016; OLIVEIRA; VENÂNCIO, 2017), mostrando que uma 

nova tradição didático-pedagógica começa a ser registrada na literatura científica da área. 

Importante ressaltar que a grande maioria dos estudos que mostraram ampliação dos 

instrumentos de avaliação utilizados nas aulas de EF escolar foram realizados com os próprios 

professores do componente. Nesse estudo, os alunos que tiveram aulas com um docente que 

organizava as suas aulas de forma diferenciada, já conseguiram identificar que foram avaliados com 

instrumentos avaliativos que se distanciam da cultura escolar, principalmente daquela estabelecida nas 

aulas de EF. 

 

Considerações Finais 

 As práticas avaliativas realizadas na escola pesquisada, durante as aulas de EF, mostraram que 

já existem professores que lecionam nas escolas brasileiras realizando um trabalho com novas 

características, possibilitando que os estudantes da Educação Básica desenvolvam diversos 

conhecimentos sobre as manifestações da cultura corporal de movimento. Além disso, é importante 

destacar que os estudantes percebem a utilização desses diferentes instrumentos, o que pode 

influenciar a percepção deles sobre a qualidade de suas aulas. 
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