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Em meados dos anos 90, a avaliação educacional em larga escala começou a ser 

utilizada, no Brasil, na tentativa de buscar soluções para alguns problemas do sistema 

educacional. Na área da Educação Física (EF), é um fenômeno recente, tendo início com dois 

exames de avalição: Encceja (Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos) e Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Esse fenômeno parece relacionar-se às 

reflexões teóricas e práticas das últimas décadas que reconhecem a EF como “Disciplina 

Curricular”. Diante dessa nova realidade, é possível identificar iniciativas de Estados e 

Municípios na organização de propostas curriculares para as redes de ensino, com objetivos 

econômicos, políticos e sociais em sua elaboração e implementação. Pesquisas ressaltam o 

impacto dessas reformas educacionais, sobretudo em cidades de grande porte e bem 

estruturadas que, seguindo a ordem de avaliação em larga escala, implantam seus próprios 

sistemas de avaliação. Em um município da grande São Paulo, objeto de estudo dessa pesquisa, 

existe uma organização curricular para cada etapa de ensino e componente curricular. No 

referido plano, a EF é fundamentada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), tendo em 

diferentes partes do texto referências do documento, sustentando-se nas práticas da cultura 

corporal, organizada em três blocos: conhecimento sobre o corpo, esportes e jogos; lutas e 

ginásticas; atividades rítmicas e expressivas. A necessidade de aprofundamento das habilidades 

motoras é ressaltada, haja vista o interesse dos alunos no conteúdo esporte. O processo de 

avaliação também é pautado nos PCNs, com três focos principais: realização de práticas, 

valorização da cultura corporal do movimento e a relação da EF com a qualidade de vida. Com 

a expansão educacional na rede, em fevereiro de 2015, houve uma normatização do sistema de 

avaliação do município, reorganizando os instrumentos de avaliação. A avaliação trimestral 

está entre os instrumentos a serem utilizados pelas escolas, sendo aplicada em todas as unidades 

da rede e para todos os componentes curriculares. Nesse contexto, a presente pesquisa destinou-
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se a analisar as características de 10 questões das avaliações trimestrais do 6º ano de 2015 e sua 

relação com a proposta curricular. Para atingir tal objetivo foi realizada uma pesquisa 

documental das avaliações trimestrais do ano de 2015 (I e II trimestres), do plano de referência 

(2015-2018), do plano anual do 6.º ano do ensino fundamental. A análise de conteúdo foi 

aplicada para o tratamento das informações obtidas, identificando objetivo, conteúdo e 

habilidade de cada tema e trimestre para relacionar posteriormente com as questões das provas. 

Verificamos que as avaliações não contemplaram todos os conteúdos previstos para o período 

e que há incoerência entre o conteúdo proposto e o avaliado. Predominam questões sobre o 

tema esporte (70%), enquanto que as questões de conhecimento sobre o corpo e danças 

regionais aparecem em menor quantidade (30%). A avaliação é descontextualizada e os 

problemas propostos, em cada questão, não superam a memorização e reconhecimento, 

sobretudo, de aspectos técnicos. Como considerações preliminares, identificamos incoerência 

entre a proposta avaliativa e o plano anual e de referência do município, na medida em que as 

questões elaboradas estão em desacordo com as expectativas de aprendizagem. Acreditamos 

que novos estudos devem ser realizados para ampliar a discussão sobre a temática.  
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