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RESUMO 

 

Este estudo objetiva compreender como são inventariadas diferentes formas avaliativas 

com o intuito de oferecer visibilidade às relações que os sujeitos estabelecem com os 

saberes nas aulas de Educação Física. Assume como abordagem teórico-metodológica a 

pesquisa narrativa com três professoras, tendo como fonte: os registros iconográficos 

(desenhos, fotografias, filmes); que são usados como registros avaliativos, entrevistas e 

três capítulos de livro produzido com esses professores. Ao fazer a entrada pelos os 

instrumentos avaliativos, o estudo visa mobilizar um debate associando-o com as 

concepções que lhe oferecem suporte epistemológico, sua relação com o projeto de 

escolarização e com as especificidades da Educação Física como componente 

curricular.  

 

Palavras-chave: Educação Física. Avaliação. Instrumentos de registro. Narrativa.  

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to understand how different assessment forms are invented with the 

intention to give visibility to subject relations about knowledge in Physical Education 

classes. Assumes as theoretical and methodological approach to narrative research with 

three teachers. Its source: the iconographic records (illustration, photographs, films); 

which are used as evaluative records, interviews and a book chapter produced with these 

teachers together with Proteoria. To make the entry by the evaluation instruments, the 

study makes a debate with the epistemological conceptions support its relationship with 

the school project and the specifics of physical education as a curricular component. 

 

Keywords: Physical Education. Evaluation. Recording instrument. Narrative. 
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INTRODUÇÃO 

Em pesquisas anteriores (MACEDO, 2012; MATHIAS, 2013, 2014) demos 

visibilidade às dificuldades em se avaliar na Educação Física, bem como em se 

estabelecer a importância/necessidade dessa prática no cotidiano escolar, sobretudo 

quando analisamos o projeto de escolarização. O contexto da produção acadêmica 

apresentado, bem como os diálogos que temos produzido com professores em pesquisas 

que têm se dedicado à investigação-formação (BOLZAN, 2014; LUIZ, 2014; MATOS, 

2013), nos sugerem o desafio de se avaliar, sobretudo, quando focalizamos os saberes 

que tratam a Educação Física como componente curricular. Temos defendido que, ao 

lidar com as práticas culturalmente produzidas, a avaliação na Educação Física precisa 

dar visibilidade ao modo como os sujeitos atribuem sentidos às suas experiências
1
 

corporais que, por estarem encarnadas no corpo, nem sempre se traduzem em linguagem 

oral ou escrita (SANTOS, 2005, 2008; SANTOS; MAXIMIANO, 2013; SANTOS et 

al., 2014). 

A entrada pelos instrumentos avaliativos, realizada nesse artigo, visa a mobilizar 

um debate associando-o com as concepções que lhe oferecem suporte epistemológico, 

sua relação com o projeto de escolarização e com as especificidades da Educação Física 

como componente curricular. Nesse caso, concordamos com Hoffmann (2001, p. 181), 

quando afirma que “Os melhores instrumentos de avaliação são todas as tarefas e 

registros feitos pelo professor que o auxiliam a resgatar uma memória significativa do 

processo, permitindo uma análise abrangente do desenvolvimento do aluno”. Contudo, 

no caso particular da Educação Física, como usar os instrumentos avaliativos tendo 

como referência seu estatuto epistemológico?  

A forma de significar o lugar e as possibilidades de uso dos saberes 

compartilhados pela/na Educação Física, no contexto escolar, passa pelo entendimento 

de sua singularidade/diferenciação. O fato de a Educação Física privilegiar a dimensão 

do fazer com não exclui a possibilidade de materializar o saber-domínio e saber-

relacional em saber-objeto, muito embora essa não seja sua especificidade, nem 

tampouco seu objetivo. Mas como dar sentido à avaliação levando em consideração que 

a Educação Física valoriza o fazer com? Como pensar na construção dos instrumentos 

de registro avaliativos?  

                                                
1 Ver em Larrosa Bondía (2001). 
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Fica evidente a necessidade de produzir/utilizar instrumentos que levem em 

consideração a especificidade da Educação Física no contexto escolar e, ao mesmo 

tempo, deem visibilidade à relação com os saberes produzidos por esse componente 

curricular. De maneira particular, interessa-nos, neste artigo, ampliar o diálogo com os 

professores que têm se dedicado a inventariar diferentes formas de avaliar na Educação 

Física, sobretudo, ao produzirem conhecimentos traduzidos em desenhos, diários e 

fotografias, para analisar a possibilidade de uso desses registros como forma de 

evidenciar a relação que os discentes produzem como o saber. 

A partir desse contexto, objetivamos compreender como são inventariadas as 

diferentes formas avaliativas com intuito de oferecer visibilidade aos modos como os 

sujeitos se relacionam com os saberes, e entender em que medida esses instrumentos 

dão visibilidade aos sentidos que os discentes atribuem nas aulas de Educação Física. 

Além disso, pretendemos analisar as concepções avaliativas que lhe oferecem suporte 

epistemológico e apresentar possibilidades de práticas avaliativas na Educação Física.  

Com isso, faz-se relevante os aprofundamentos neste tipo de estudo, pois 

encontramos dois textos (SANTOS et al, 2014; SANTOS et al, 2015) no campo da 

Educação Física que discutem os registros iconográficos como práticas avaliativas, mas 

não encontramos, em levantamento bibliográfico realizado no campo da Educação
2
. O 

que encontramos foram 16 trabalhos que abordam a iconografia como fonte de 

pesquisa, como narrativa e como prática pedagógica.
3
  

Confundida como nota, a avaliação tem desfocado sua ação para o produto, 

desconsiderando os sujeitos e seus processos de desenvolvimento. Fato é que essa 

perspectiva tem, de certa maneira, favorecido a construção de práticas avaliativas na 

Educação Física centralizada na mudança de comportamento com o intuito de 

quantificar os aprendizados por meio da observação, produzindo, supostamente, uma 

extração das mudanças desejadas em forma de nota (MAXIMIANO; SANTOS, 2011; 

MENDES; NASCIMENTO; MENDES, 2007; PEDROZA; RODRIGUES, 2007; 

SOUZA JÚNIOR, 2010). Essas ações reforçam o movimento iniciado em 2005 no 

campo da avaliação na Educação Física, que visa oferecer possibilidades concretas de 

atuação profissional que vão para além do campo da denúncia (SANTOS, 2005). 

                                                
2 O mapeamento foi realizado com base em periódicos da Educação, Educação Física e banco de dados da Capes. A 
delimitação temporal foi de 2000 a 2012, e utilizamos os seguintes descritores: “desenhos”, “fotos”, “diários” e 
“avaliação”. 
3 Apesar da divergência de objeto, todos os trabalhos destacam a importância da pesquisa em registros iconográficos, 

suas implicações para a ampliação da linguagem e das fontes, e sua potencialidade nos processos de rememoração. 
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METODOLOGIA 

A abordagem teórico-metodológica da pesquisa é a narrativa. Assim como a 

“arte de evocar, narrar é atribuir sentidos às experiências” (SOUZA, 2006), 

fundamentado na memória. Sua ação permite, pela exteriorização do conhecimento 

sobre si e das diversas dimensões dos saberes e fazeres pedagógicos, a construção de 

um processo de reflexão e interpretação das histórias de vida e das trajetórias e 

percursos de apropriação dos saberes. Narrar-se, pode contribuir para descobrir-se, 

conscientizar-se e (re)significar-se. O trabalho como a memória  

 

[...] faz emergir a necessidade de se construir um olhar retrospectivo e 

prospectivo no tempo e sobre o tempo reconstituído como possibilidade de 

investigação e de formação de professores. A memória é escrita num tempo, 

um tempo que permite deslocamento sobre as experiências. Tempo e 

memória que possibilitam conexões com as lembranças e os esquecimentos 

de si, dos lugares, das pessoas, da família, da escola e das dimensões 

existenciais do sujeito narrador (SOUZA, 2007, p. 64). 
 

A narrativa é compreendida na perspectiva de Benjamin (1994) como as 

experiências passadas de uma pessoa para outra, em um processo de troca de vivências, 

emoções e sensações. Ao mergulharmos nas narrativas dos docentes, resgataremos as 

experiências singulares e coletivas, rememoradas e compartilhadas nas entrevistas e nos 

registros avaliativos produzidos em suas práticas avaliativas. Nesse caso, a definição 

dos três professores é intencional e se assenta no conhecimento que temos sobre suas 

ações pedagógicas e, em especial, sobre suas práticas avaliativas.  

Os resíduos da experiência dos docentes ganham, nas narrativas, formas de 

linguagem que redefinem modos de ser e viver, revisitando histórias nas memórias-

fragmentos (PEREZ, 2006), retalhos de uma vida que se escolhe para lembrar, nos quais 

se busca um fazer história que rompa com a linearidade do espaço e de tempo, 

entrelaçando passado, presente e futuro no agora. 

O contato com esses professores se iniciou no projeto de extensão “Livro didático 

na Educação Física”, realizado no segundo semestre de 2012 e o ano de 2013. 

Reconhecendo a indissociabilidade entre pesquisa e extensão, e, ao mesmo tempo, a 

necessidade da relação de parceria e colaboração entre Universidade e Educação Básica, 

criamos o projeto com o intuito de, em um primeiro momento, oferecer uma formação 

continuada aos professores de Educação Física para discutir o livro didático, para, em 

um segundo momento, construir um livro com características didático-pedagógicas, que 

evidenciasse as práticas (CERTEAU, 1994) pedagógicas desses professores, 

assumindo-as como eixo do projeto.  
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Participaram do projeto quatorze professores, sendo que, com doze construímos 

um livro dando visibilidade aos seus projetos de ensino materializados no cotidiano 

escolar. Levando em consideração as narrativas produzidas com os professores e seus 

respectivos capítulos de livro, observamos que três buscavam inventariar diferentes 

formas de práticas avaliativas, como os desenhos, produção de história em quadrinhos, 

construção de textos, fotografias, vídeos, maquetes de massinhas de modelar, 

construção de cartazes e apresentações. Tanto esses registros, como os próprios 

capítulos, se constituirão como fontes desse estudo.  

Compreendemos que o narrador, a partir de clarões e fragmentos particulares 

(CERTEAU, 1994), seleciona o que lembrar, delineando uma ação de produzir uma 

imagem dos acontecimentos. Assim, como destaca Certeau (1994, p. 162-163), a 

memória não possui uma organização pronta de antemão; ela se mobiliza diante do que 

se apresenta no encontro com o outro e, “[...] longe de ser o relicário da lata de lixo do 

passado, a memória vive de crê nos possíveis, e de esperá-los, vigilantes, à espreita”. 

Cabe-nos, produzir questionamentos aos participantes da pesquisa a fim de auxiliá-los 

no processo de rememoração. Nosso papel é de moderador atuando de maneira a 

redirecionar a discussão caso haja dispersão ou desvio do tema proposto, sem 

interromper bruscamente a atenção dos participantes. 

Analisaremos os instrumentos avaliativos em diálogo com Charlot (2000) 

conforme as figuras do aprender. De acordo com o autor, não existe um saber 

materializado em si mesmo, mas fundamentando nas singularidades em relação com o 

mundo, pois esse saber é apreendido em relação a algo. Nesse contexto, o autor acena 

que o aprender se configura em uma apropriação de um saber que existe dentro dos 

livros, monumentos ou obras de arte, chamado de objetivação-denominação. Na relação 

entre o sujeito e o mundo, em que o aprender é o domínio de uma atividade, é 

denominado imbricação do Eu na situação. O aprender também quando o sujeito regula 

a relação com o saber, pois são as relações com os outros e consigo mesmo, se 

chamando de distanciação-regulação. 

As narrativas serão, dessa maneira, analisadas não meramente como dados, mas 

como produtos (CERTEAU, 1994), consequência da ação cultural dos discentes no 

lugar/espaço da  instituição escolarizada. 
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RESULTADOS 

Com base nas leituras das entrevistas produzidas pelas professoras, não somente 

as específicas sobre avaliação, pudemos reuni-las em duas categorias de análises. Uma 

fundamentada na avaliação da aprendizagem com foco no aluno e outra que se dá na 

relação entre aprendizagem do aluno e também a prática pedagógica das professoras, ou 

seja, no ensino. 

 

Avaliação da aprendizagem na Educação Física 

Nessa categoria, mostraremos a análise sobre as práticas avaliativas da 

professora Bianca, que se fundamentam em um processo de avaliação da aprendizagem 

do aluno e que buscaram dar visibilidade aos sentidos que eles dão aos conteúdos 

apreendidos nas aulas de Educação Física.  

No primeiro momento, Bianca nos apresenta o desafio em se avaliar, quando 

afirma que: 

 

Às vezes eu fico meio perdida. O que seria avaliação? O que avaliar? A 
prática dele? O conteúdo? A gente vai dar uma nota ou não vai? Vai fazer 

uma prova? Qual critério? [...] Porque as professoras regentes têm os 

conteúdos, tem as formas de avaliar, então, por que não avaliar na Educação 

Física?! (BIANCA, ENTREVISTA 1). 
 

Percebemos que a professora vê a avaliação de uma maneira mais ampla na 

escola, pois ela faz uma relação da Educação Física com as outras disciplinas quando 

fala dos conteúdos e as formas de avaliar, mostrando que há uma hierarquização de 

disciplinas dentro da escola que se fundamentam entre as que são ditas as mais 

importantes, sendo aquelas que usam algum dispositivo de anotações, e as menos 

importantes por não deixar algum tipo de anotação.  

Segundo Chartier (2002, p. 22) “Esta hierarquia indica as relações de força entre 

os saberes, não do ponto de vista de seu valor intrínseco ou subjetivo [...] mas do seu 

valor na instituição e para ela”. Além disso, o estudo de Hébrard (1990) mostra que as 

práticas culturais são sistematizadas na escola por meio de diferentes sistemas 

simbólicos, materializados em dispositivos de instrução que privilegiam a leitura e a 

escrita como aprendizagens anteriores a todas as disciplinas, sendo justamente esses 

aprendizados traduzidos em textos, se transformam em práticas avaliativas. 

 A narrativa da Bianca mostra, ainda, que ela fica em dúvida ao situar a sua 

prática avaliativa dentro do entendimento da escola do que seja essa ação política e 

pedagógica. Ela faz um movimento de aproximação com os outros componentes 



6 

 

curriculares sugerindo uma avaliação como sinônimo de nota, remetendo-nos para a 

necessidade de uma discussão mais ampla sobre o papel que avaliação vai assumindo 

dentro do espaço/tempo escolar.  

De acordo com Santos e Maximiano (2013, p.97) ”[...] a própria ideia da nota 

nos leva a justificar a presença da Educação Física pela igualdade às demais disciplinas 

e não por sua diferença”. Sendo assim, reduzindo as práticas avaliativas em aferir uma 

nota ou medida, sem estabelecer um juízo de valor, a avaliação vai ganhando um 

sentido, na Educação Física, de uma obrigação legal.  

Observamos que quando faz comparação entre as disciplinas, demarca o 

conteúdo como aquilo que é possível de avaliar. A partir disso, ela acena que a 

Educação Física tem o que ensinar e, portanto, também o que avaliar. Percebemos que 

ela trás essa mesma ideia dos conteúdos e avaliação na narrativa abaixo: 

 

A avaliação é primordial. A gente avalia o aluno na prática dele, conteúdo 

[que eles aprendem] através de fotos. A gente avalia o aluno no processo 

contínuo. [...] Eu vou avaliando na medida em que ele vai evoluindo. [...] Vai 

ser o processo desde o início até o final. [...] Vou pegar todas as etapas, e vou 

avaliando eles (BIANCA, ENTREVISTA 3). 
 

Em um primeiro momento, entendemos que a professora dá prioridade ao 

conteúdo, porém ela nos mostra um avanço nesse cenário quando entende que a 

avaliação é todo o processo de aprendizagem do aluno, ou seja, ela assume uma 

perspectiva que leva em consideração os diferentes saberes que constituem o 

aprendizado, bem como a maneira em que o aluno se apropria do conhecimento na aula 

de Educação Física.  

A narrativa da professora nos mostra que a sua perspectiva de avaliação se 

fundamenta na ideia de uma ação processual cujo objetivo é potencializar as 

aprendizagens. Sendo assim, ela toma como referência o aprendizado do aluno e assume 

diferentes instrumentos para dar visibilidade a esse processo. Identificamos que a 

perspectiva de avaliação da professora tem uma relação com a avaliação mediadora, 

pois ela compreende a aprendizagem pela mediação com a formação do sujeito. 

Segundo Hoffmann (2000, p. 51), a avaliação mediadora é 

 

[...] uma ação avaliativa reflexiva e desafiadora do educador em termos de 
contribuir, elucidar, favorecer a troca de idéias entre e com seus alunos, num 

movimento de superação do saber transmitido a uma produção de saber 

enriquecido, construído a partir da compreensão dos fenômenos estudados. 
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Para perceber como o aluno escreve a partir de suas experiências nas aulas de 

Educação Física, a professora elaborou um projeto intitulado “Hip hop nas escolas” que 

foi estruturado a partir das narrativas dos discentes sobre o que gostariam de aprender e 

vivenciar nas aulas. Esse projeto tinha relação com os adotados pela escola com os 

nomes “Trilhas” e “Valores Humanos em Educação” “[...] o qual objetiva a ampliação 

do ensino da escrita, leitura e integração entre alunos” (LIVRO DIDÁTICO, 2013, 

p.72), assim mostra como ela foi direcionando suas práticas avaliativas. 

Entendendo que o aluno é o sujeito desse processo, a narrativa abaixo mostra 

como ficou estruturado e materializado seus instrumentos avaliativos: 

 

A aprendizagem dos alunos ficou registrada nos desenhos, [...] na sua 

vivência corporal e na produção das letras das músicas. A primeira avaliação 

foi a produção de um texto coletivo sobre o conceito de hip hop. Em seguida, 

entramos com a construção das letras das músicas[...]. Houve a produção dos 

desenhos, primeiro individualmente, e cada um criou a sua marca, depois 

coletivamente, no papel cenário. Por último, a construção do muro com o 

grafite propriamente dito (BIANCA, NARRATIVA 3). 
 
 

A narrativa da Bianca mostra o processo de avaliação que foi realizado a partir 

de desenhos individuais e coletivos, letra de música e textos coletivos, todos esses feitos 

pelos alunos. Para relacionar com o tema discutido no projeto “Hip Hop nas escolas” 

durante as aulas, o desenho que é citado na narrativa é o grafite.  

Dialogando com Sardelich (2006), os desenhos são instrumentos que educam e 

produzem conhecimento, apresentando pistas para entender o processo de aprendizagem 

do aluno. Esse desenho individual foi criado para que eles estabelecessem a sua marca 

em relação ao aprendizado com o hip hop.  Compreendemos assim como Santos et al ( 

2015, p. 215) que 

 

 

“[...] os registros imagéticos possibilitaram a compreensão de como os 

conteúdos são dominados corporalmente, configurando-se em instrumentos 

que permitem às crianças não apenas sistematizar uma explicação do que 

aprenderam em forma de enunciados, mas expressar a experiência vivenciada 

por meio de recursos visuais”. 
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 Na figura 1 observamos o aluno criando o seu desenho, e na medida em que vai 

desenhando, ele também vai compartilhando para a 

turma todo o processo de produção, e esse 

movimento fez parte da avaliação feita pela 

professora, pois assim tem elementos para entender 

a relação que o aluno teve com o saber. Ela faz o 

uso do desenho como instrumento avaliativo para 

os alunos dos primeiros ao terceiros anos.  

No primeiro momento, o desenho foi feito 

individualmente, revelando a experiência que o 

sujeito teve com o que foi ensinado. Depois reuniu os alunos para que esse desenho 

fosse compartilhado, e assim produzirem novas experiências desenhando coletivamente 

no papel cenário. Essa transição do individual para o coletivo permitiu a produção das 

diferentes experiências, compartilhando um com o outro a sua relação com o 

conhecimento, fazendo trocas de informações, negociando, e também fazem relação 

com o sentido que o outro estabeleceu com o hip hop para produzir um único desenho 

de autoria coletiva.  

Finalizando esse processo, foi confeccionado o grafite no muro da escola. Além 

do processo de relação dos alunos com seus colegas, há também a complexidade no uso 

de materiais e na estética dos desenhos. Fazendo uma análise, o desenho é um 

instrumento que da visibilidade aquilo que o aluno 

apreendeu nas aulas de Educação Física, e de 

acordo com Diógenes (2004) essas representações 

apresentam as experiências compartilhadas, aquilo 

que foi significativo, além de dar sentido àquilo que 

foi singular.  

Com a culminância do trabalho sobre o 

grafite, os alunos grafitaram o muro da escola, 

assim como mostra na figura 2. Percebemos na 

imagem, que especificamente são as meninas que estão grafitando, e que ela têm algum 

sentimento pelo grafite e o hip hop, pois é expressado pelos corações. Levando em 

consideração que esse registro não é mais individual e dialogando com Charlot (2000), 

os saberes nele produzidos se tornam um caminho para gerar outras aprendizagens. 

Figura 1 - construção do grafite 

Figura 2 - construção do grafite no muro da 
escola 
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Observamos nas experiências avaliativas narradas a produção de uma escrita que 

parte das experiências dos alunos vivenciadas nas aulas de Educação Física. Nesse caso, 

o que se busca é analisar os sentidos que os alunos fazem com aquilo que eles 

aprenderam. Um exemplo dessa ação é encontrado na produção da letra do rap em que 

foi problematizado o interesse dos alunos pela escola, como podemos ver no rap criado 

pelos alunos do terceiro ano: 

 

Estudar vale a pena 
Tirei nota boa na escola/ Minha mãe elogiou/ E ganhei computador/ Cheguei na escola com uma caixa 

de som/ A diretora Deoclécia se ligou/ E foi no ritmo da música/ E vi que ela gostou/ Cheguei na escola/ 

Estava com minha roupa de hip hop/ A Deoclécia falou: ‘O que você tá fazendo menino?’/ Dançando 

hip hop/ Um ritmo diferente/ Chapa quente/ Que a nossa professora de Educação Física/ Nos mostrou/ 

É um ritmo contagiante/ E faz com que a gente/ Se solte e vibre/ Nos valores e nas trilhas/ Chegando lá 

na escola/ Passando perto da diretora/ E ela percebeu/ Que eu estava sem o uniforme/ Levei um grande 

‘esporro’/ Mas não me preocupei/ Falei pra diretora/ Tô com uma roupa de hip hop na bolsa/ Porque 

vou apresentar uma dança de hip hop/ Num ritmo diferente/ Cada um vai pro seu lado/ E botamos 

chapa quente/ E a outra é essa:/ Escola sensacional/ Acordo de manhã/ Tomo meu café/ Faço meu 

dever/ E vou brincar/ Depois tomo banho/ E vou me arrumar/ Chego na escola/ E dou muita risada/ 

Fico na fila e vou para a sala/ Os professores são muito legais/ E demais! Eah!/ As meninas nos batem 

demais/ Isso não é legal/ A turma da 3ª F é sensacional/ A escola Neusa Maria tem autoastral/E o nosso 
ritmo tá dando mais que água mineral! 

 

A partir da construção da letra de música, a professora trabalhou com os alunos 

o reconhecimento da família em relação ao papel social da escola, os valores, e também 

o reconhecimento do projeto desenvolvido na de Educação Física. Partindo de um 

diálogo com Charlot (2000), o aluno faz uma relação com o saber que foi apropriado na 

aula quando ele materializa a letra em um saber-objeto, dando visibilidade por meio da 

escrita, ao modo como se apropriou e produziu sentidos na relação com os saberes 

relacionais e de domínio. 

Os instrumentos inventariados por Bianca contribuíram para que conseguisse dar 

visibilidade ao modo como os alunos se apropriaram das práticas nas aulas de Educação 

Física, e assim, com eles, transformar e ressignificar as vivências em experiências. 
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Avaliação do ensino e da aprendizagem na Educação Física 

As Professoras Elvira e Rosiléia, possuem o mesmo entendimento sobre 

avaliação que a Bianca em relação ao aprendizado do aluno, contudo, a amplia na 

medida em que usa a avaliação para projetar e ressignificar a sua prática pedagógica. 

Dessa maneira, a Elvira entende que: 
 

Avaliação tem que ter! Se você desenvolve um trabalho, você tem que ver o 

resultado daquilo, se está progredindo ou não. Então, nos meus parâmetros eu 

analiso o aluno em si! [...] Eu tenho minhas pastas, as fotos, meus arquivos, 

eu aproveito de um ano para o outro. Faço uma releitura, vou melhorando o 

meu trabalho ano em ano (ELVIRA, ENTREVISTA 1). 

 

A narrativa da professora apresenta elementos que afirmam que há a necessidade 

de avaliar, pois assim mostra o resultado do trabalho que foi produzido. Mas além desse 

conceito, ela usa as avaliações dos seus alunos para fazer uma análise da sua prática 

pedagógica no sentindo de adequar as suas ações e direcionar seu planejamento. 

Elvira ainda destaca que a sua avaliação está focada em três aspectos, assim como 

mostra na narrativa: 

Eu vou avaliando e vendo a execução deles, então quando eu dou ok, eu vi 

que ele executou, agora eu não cobro a regra e a execução perfeita do 

movimento, eu cobro a prática, que ele faça. [...] O segundo é o 

conhecimento do conteúdo que está sendo estudado, então eu avalio, eles na 

quadra, o conteúdo a prática do que está sendo desenvolvido.[...] E a última é 

a participação coletiva, a participação coletiva é o respeito por mim, pelos 

colegas, aquilo que eu frisei como uma coisa importante é o trabalho de 
equipe. (ELVIRA, ENTREVISTA 1). 

 

A professora evidencia uma preocupação, em um primeiro momento, avaliar a 

execução do exercício, não objetivando formar atletas, mas fazer com que os alunos 

pratique e vivencie o movimento apresentado, entendendo que seu aprendizado corporal 

se constitui como um saber a ser ensinado na Educação Física. Isso nos mostra que ela 

foi fazendo uma avaliação qualitativa e individual, usando uma ficha que após a 

execução dos movimentos os alunos recebiam um 

“ok”.  

 Na figura 3 mostra o álbum produzido pela 

professora. Ele foi feito durante vários momentos 

com o objetivo de registrar o aprendizado corporal 

dos alunos em processo. Os alunos tinham acesso a 

esse material e podiam comparar como eles faziam 

esse movimento antes e como fazem depois, se 

auto avaliando, e ao mesmo, tempo permitindo a professora uma análise do aprendizado 

 Figura 3 – álbum de fotos 
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corporal produzido por esses sujeitos. Diante disso, o álbum é um instrumento de auto-

avaliação que se constitui como um procedimento de organização e de 

acompanhamento do processo por parte dos alunos e do professor.  

Analisando a imagens, ela nos mostra a aprendizagem dos alunos na aula 

vivenciando o ritmo e a musicalidade com o conteúdo maculelê, e o saber-relacional 

com a relação que os alunos têm com o seu colega. Com a análise desse álbum, Elvira 

foi se deparando com alguns desafios percebendo que havia necessidade de repensar sua 

prática com o objetivo de incluir todos os alunos. 

Dentre os desafios que foram encontrados tinha um aluno cego na turma, que 

remeteu a necessidade da professora criar possibilidades, a partir da avaliação, para que 

ele compreendesse o que se fazia corporalmente nas aulas de Educação Física, já que 

não podia ver o álbum. No meio de diferentes estratégias, queremos destacar a maquete 

de massinha de modelar, que permitia ao aluno compreender a partir do tato o que se 

fazia nas aulas de Educação Física e assim possibilitava a sua participação nas aulas. 

Isso amplia a prática pedagógica, porque se no primeiro momento esta centrada no fazer 

corporal, depois ela vai articulando suas ações ao trabalhar com outras linguagens.  

Nesse contexto, as maquetes foram produzidas em um projeto com parceria com a 

professora de Artes e representam o conteúdo trabalhado na aula, assim como mostra na 

figura 4 e 5:  

 

Figura 4 – maquete do conteúdo ginástica Figura 5 – maquete conteúdo ginástica 

 

Analisando o material, observamos a relação que os alunos tiveram com os 

conteúdos, como por exemplo, uma menina com a fita de ginástica, jogos com bola, 

pulando corda e também um apoio invertido com o apoio. O alto relevo da maquete, 

com as suas diferentes texturas, fez com que o aluno que era cego percebesse os 

movimentos corporais e também os movimentos que eram feito com materias que eram 

utilizados nas aulas, como a fita. 
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 Em todas as maquetes, encontramos a presença do aluno vivenciando as 

atividades. Fazer aula de Educação Física, em suas concepções, é experimentar e 

dominar uma prática corporal com ou sem presença de diferentes objetos, como, corda, 

fitas e outros. Neste caso, não basta ter o objeto, é necessário estabelecer a relação de 

domínio com ele, produzindo a sua própria experiência corporal. Depreendemos desse 

debate que a criança não aprende apenas quando lê, escreve e fala. Aprende também 

quando se expressa corporalmente, uma vez que o movimentar-se não pode ser 

considerado apenas natural, espontâneo, biológico; relaciona-se principalmente com 

questões culturais, afetivas e sociais (SCHINEIDER; BUENO, 2005). 

 Percebemos também que os alunos desenharam árvores, o céu e o sol, mostrando 

que a Educação Física é um componente curricular que tem suas aulas fora do espaço de 

sala da aula, assim, “Os locais nos quais a criança aprende possuem estatutos diferentes 

do ponto de vista do aprendizado (CHARLOT, 2000, P. 67)”.  

Os instrumentos inventariados pela Elvira foram, de maneira geral, mostrando que 

ela se fundamenta na apropriação do movimento corporal por meio de registro de vários 

momentos desse processo, pelos diálogos com outras linguagens, pelo entendimento 

que se tem na ideia de cultura. Ela ampliou sua prática pedagógica, por compreender 

como a criança se vê nesse processo de ensino-aprendizagem.  

A ideia de um ensino pautado por projeto também fez parte da prática pedagógica 

da Rosiléia. Para contribuir com seus alunos em relação aos valores foi necessário ela 

ampliar seu conhecimento sobre o mesmo,e assim  procurou um curso
4
 que discuti essa 

temática, isso mostra que ela fez uma avaliação desse contexto. 

A perspectiva de avaliação que fundamenta a prática da professora se baseia nas 

pistas e nos indícios produzidos pelos alunos para a construção do ensino, sendo assim, 

ela entende que a avaliação: 

 

[...] é um processo de aprendizado, tanto dos alunos quanto o meu! [...] 

(ROSILÉIA, ENTREVISTA 1) 

 

A professora dá visibilidade aos aprendizados dos alunos e com isso vai avaliando 

a sua própria prática. Ou seja, ela produz diferentes instrumentos avaliativos para a ação 

de construção da sua prática pedagógica. De acordo com Santos (2008), a ação de 

avaliar demanda uma atitude política de analisar a realidade, estabelecendo juízo de 

valor com base na avaliação e, a partir dessa análise, projetar novas decisões. Portanto, a 

                                                
4 Proporcionado pela Pró-Reitoria de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo, e tinha um tema que era 

relacionado as diferentes formas de violência contra criança e adolescentes. 
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avaliação é uma prática de interrogar e interrogar-se. Ela permite, por meio das pistas e 

indícios produzidos pelos praticantes escolares,
5
 evidenciar os processos de ensino-

aprendizado construídos, em construção e ainda não construídos, oferecendo elementos 

para projetar outras possibilidades pedagógicas (SANTOS, 2005, 2008). 

Para começar o projeto, a professora fez um diagnóstico com os alunos para 

perceber o que os eles entendiam sobre o tema, assim como mostra a narrativa  

 

Eu utilizei os temas amizades, amor e respeito que englobavam aquela parte 
da paz e, sobre a violência, eu utilizei os temas violência, agressor e 

agredido. O diagnostico da turma foi essa filmagem e eles falavam o que 

pensam! (ROSILÉIA, NARRATIVA 3) 
 

Com isso, foi trabalhando com os alunos sobre a relação que esses valores tinham 

com o cotidiano escolar e com as pessoas que se envolvem nesse lugar. Esse processo 

se constitui em uma avaliação diagnostica, que é feita no começo da prática pedagógica 

da professora, Rabelo (2000, p. 72) entende que uma avaliação diagnóstica “É, antes de 

tudo, momento de detectar dificuldades dos alunos para que o professor possa melhor 

conceber estratégias de ação para solucioná-las”.  

A partir disso a professora produziu com os alunos um cartaz sobre a paz e outro 

sobre a violência, para compreender conceitualmente o que estava sendo estudado e 

assim pensar práticas pedagógicas nesse contexto, assim como mostra a figura 6 e 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os cartazes nos mostram como os alunos expressaram o que entendiam sobre o 

tema, remetendo para um movimento em defesa da paz, como evidencia o título do 

cartaz “O que nós queremos? Paz!”. Nele está constituído alguns recortes de jornais 

falando sobre amor, família, sonhos. Já o outro é nomeado como “O que nós temos: 

violência”, que trás recortes sobre crimes, morte, impunidade. Assim usou o 

                                                
5 Ver Certeau (1994). 

 

Figura 6 – cartaz sobre a paz 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7 – cartaz sobre a violência 
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instrumento para problematizar com os alunos os valores, assumindo-o como o 

conteúdo a ser ensinado na Educação Física.  

Por ter sido realizada no final do projeto, a atividade de histórias em quadrinho e 

desenhos se configuram em uma avaliação somativa na qual prioriza o resultado da 

aprendizagem do aluno. A avaliação é entendida como um procedimento político que se 

apresenta como parte do processo de tessitura do conhecimento, e assim um ato de uma 

qualificação do aprendizado. 

 Nesse caso, a professora não queria atribuir uma nota aos seus alunos, mas 

entender como que suas vivências transformaram-se em experiências. Todas essas 

avaliações tem relação uma com a outra, pois elas abordam o mesmo tema ao 

mostrarem os sentidos que os alunos vão atribuindo a esse processo.  

 A figura 8 apresenta a relação que a criança tem com seus amigos, pois 

percebemos que suas vestimentas que são parecidas, inclusive nas cores. Por sua vez, os 

registros imagéticos possibilitaram a compreensão 

de como os conteúdos são dominados 

corporalmente, configurando-se em instrumentos 

que permitem às crianças não apenas sistematizar 

uma explicação do que aprenderam em forma de 

enunciados, mas expressar a experiência 

vivenciada por meio de recursos visuais. 

Para saber se os alunos conseguiram alcançar 

os objetivos propostos durante o projeto e o que 

eles compreenderam em relação a toda essa 

discussão sobre a paz nas aulas de Educação 

Física, a professora utilizou a história em 

quadrinhos, como mostra a figura 9. A história em 

quadrinho é um instrumento que deu visibilidade 

aos valores que foram trabalhados durante o 

projeto, assim como mostra no desenho os 

princípio de ajuda e partilha. Como há desenho e 

escrita, de acordo com Bruzzo (2004, p.1361) 

“Pressupõe-se que a imagem deve ser acompanhada por um texto que lhe dará sentido”. 

Outra avaliação somativa realizada pela professora foi uma apresentação de dança 

que abordou a aprendizagem dos alunos em relação ao conteúdo da aula. A professora 

Figura 8 – desenho de aluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – história em quadrinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda:  

Ajuda: – Vem... Levanta! – Obrigada!Eu caí...  

Partilha: – Hum!...Obrigado! – De nada!  
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analisa corporalmente como o sujeito reproduz determinado movimento e 

cognitivamente o que ele faz com aquilo que ele aprendeu nas aulas de Educação Física. 

Para a professora Rosileia, os instrumentos avaliativos a possibilitaram 

ressignificar sua prática, pois no primeiro momento fez um diagnóstico com os seus 

alunos para saber qual o entendimento deles em relação ao conteúdo. No meio do 

processo foi inventariando instrumentos que dessem conta dela perceber o que eles 

estariam aprendendo. No final do processo como eles evidenciaram essa vivencia nas 

aulas de educação física em experiências desenhadas e escritas em um saber-objeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Objetivamos, nesse artigo, compreender os modos como os sujeitos se 

relacionaram com os saberes e os sentidos que eles atribuem nas aulas de Educação 

Física, tendo como base as diferentes formas avaliativas. 

As práticas avaliativas das professoras sinalizaram o potencial por meios de outras 

linguagens, como o desenho, a escrita, as maquetes e as histórias em quadrinhos, 

evidenciando como os alunos se expressem e o que eles fazem com aquilo que eles 

aprendem.  

Especificamente, Bianca contribuiu para que pudéssemos perceber como é 

possível dar visibilidade ao modo como os alunos se apropriaram das práticas nas aulas 

de Educação Física, e assim, com eles, transformar e ressignificar as vivências em 

experiências. Já Elvira e Rosileia, de maneira geral, nos possibilitou uma compreensão 

do modo como as práticas avaliativas atravessam o processos de ensino e de 

aprendizagem, direcionando os caminhos escolhidos para a prática pedagógica.  

Embora tenhamos aprofundado a discussão sobre o tema avaliação na Educação 

Física escolar, essa é uma questão que merece novas investidas, sobretudo, quando 

objetivamos compreender os sentidos que os sujeitos atribuem a esse processo. É 

preciso ainda, aprofundar a elaboração de teorias avaliativas associadas com as leituras 

de imagens, para potencializarmos as análises dos registros iconográficos. 
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