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RESUMO 

 

 

Ferreira, Marilia Baptista. Práticas avaliativas de professores de Educação Física na 

Educação Infantil: um diálogo com a rede municipal de Vila Velha. 2018. 29 f. 

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Educação Física. Universidade Federal 

do Espirito Santo. Vitória, 2018.  

 

Este artigo teve por objetivo analisar as concepções e formas avaliativas realizadas 

por professores de Educação Física que atuam na Educação Infantil da Rede 

Municipal de Vila Velha - ES. Caracteriza-se como um estudo quantitativo-qualitativo 

de natureza exploratória e utilizou como instrumento o questionário com questões 

abertas e fechadas, respondidos por 34 professores. Para organização e análise dos 

dados, utilizou os softwares SPSS Statiscs 22.0 e Iramuteq. As práticas avaliativas dos 

professores na Educação Infantil sinalizam que: o que é avaliado está centrado nas 

aprendizagens das habilidades motoras e jogos e brincadeiras; o como avaliam 

direciona para as práticas avaliativas que registram a ação dos alunos, mas com o 

foco no ensino do professor; o quando avaliam indica a avaliação formativa como 

central, que ocorre durante todo o processo do ensino e da aprendizagem. 

 

 

Palavras chave: Avaliação da aprendizagem; Educação Infantil; Educação Física.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Ferreira, Marilia Baptista. Evaluative practices of Physical Education teachers in 

Infantile Education: a dialogue with the municipal network of Vila Velha. 2018. 29 

f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Educação Física. Universidade 

Federal do Espirito Santo. Vitória, 2018.  

 

The objective of this article was to analyze the conceptions and evaluation forms 

carried out by physical education teachers working in the children's education of the 

Municipal network of Vila Velha-ES. It is characterized as a quantitative-qualitative 

study of an exploratory nature and used as an instrument the questionnaire with open 

and closed questions, answered by 34 teachers. For the organization and analysis of 

the data used the software SPSS Statiscs 22.0 and Iramuteq. The evaluation practices 

of teachers in children's education signal that: What is evaluated is centered on the 

learning of motor skills and games and pranks; The how they evaluate directs to the 

evaluation practices that record the action of the students, but with the focus in the 

teaching of the teacher; The when they evaluate indicate the formative evaluation as 

central, which occurs throughout the process of teaching and learning. 

 

Keywords: Learning evaluation; Child education; physical education. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RESUMEN 

 
 

Ferreira, Marilia Baptista. Prácticas de evaluación de los profesores de Educación 

Física em Educación Infantil: un diálogo con la red municipal de Vila Velha. 2018. 

29 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Educação Física. Universidade 

Federal do Espirito Santo. Vitória, 2018.  

 

El objetivo de este artículo fue analizar las concepciones y formas de evaluación 

llevadas a cabo por profesores de Educación Física que trabajan en la educación 

infantil de la red municipal de Vila Velha - ES. Se caracteriza por ser un estudio 

cuantitativo-cualitativo de carácter exploratorio y utilizado como instrumento el 

cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, respondidas por 34 docentes. Para la 

organización y análisis de los datos se utilizó el software SPSS Statiscs 22,0 y 

Iramuteq. Las prácticas de evaluación de los docentes en la Educación Infantil señalan 

que: lo que se evalúa se centra en el aprendizaje de habilidades motrices y juegos y 

bromas; La forma en que evalúan se dirige a las prácticas de evaluación que registran 

la acción de los estudiantes, pero con el enfoque en la enseñanza del maestro; Cuando 

evalúan indican la evaluación formativa como central, que se produce a lo largo del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

  

Palabras-clave: Evaluación del aprendizaje; Educación Infantil; Educación Física. 
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INTRODUÇÃO 

 

No campo da Educação, estudos do tipo “Estado da Arte”, sobre a temática 

Avaliação, publicados entre 1930 a 2010, sinalizam uma predominância quantitativa de 

trabalhos sobre avaliação de aprendizagem na Educação Básica, dos quais o ensino 

fundamental é aquele que concentra o maior número de pesquisas (CANDAU, 

OSWALD, 1995; SOUZA, 1995; BARRETO et.al., 2002; POLTRONIERI, 

CALDERON, 2015). 

Glap, Brandalise e Rosso (2014), ao estudarem a produção acadêmica veiculada 

em 24 periódicos, dissertações e teses, entre 2010 e 2012, revelam um aumento de 

interesse da área da Educação pela avaliação educacional na Educação Infantil, com 

ênfase na avaliação da aprendizagem. Desse modo, encontraram 10 dissertações e 6 

artigos que abordam a avaliação na educação infantil e, 6 dissertações, 11 artigos e 1 

tese que tratam sobre a avaliação da aprendizagem. Porém, esse interesse não tem sido 

acompanhado pela produção acadêmica na Educação Física, conforme sinalizado por 

Santos et al (2018)
1
. 

 Além disso, em levantamento realizado no banco de dados da Capes e Nuteses, 

não encontramos dissertações ou teses sobre avaliação das aprendizagens na Educação 

Física na Educação Infantil. Esses dados evidenciam a lacuna na produção do 

conhecimento sobre o tema. 

Esse cenário nos motivou a escolher o tema e a defini o objetivo deste artigo, 

que é analisar as concepções avaliativas realizadas pelos professores de Educação 

Física. Outrossim, consideramos, as demandas apresentadas pelos professores de 

Educação Física em um curso de formação continuada, por estudos que discutam as 

práticas avaliativas na Educação Infantil, envolvendo a Rede Municipal de Vila Velha – 

ES (RMVV), discutindo, a partir disso, as práticas dos mesmos. E, ao final, 

apresentamos possibilidades de práticas avaliativas para a Educação Física na Educação 

Infantil sinalizadas por esses profissionais. 

É preciso considerar que a inserção/atuação desse profissional tem aumentado 

nessa etapa de ensino. De acordo com Santos et al (2014), de 78 dos municípios do 

                                                 
1
   Santos et al (2018), ao fazer uma análise da produção acadêmica publicada em periódicos da Educação 

Física, no período de 1976 a 2014, encontraram 56 artigos sobre avaliação. Desses, nenhum discutia 

especificamente o tema envolvendo a educação infantil.  
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Estado do Espírito Santo, 48 (62%) inseriram o professor de Educação Física nos 

currículos das instituições de Educação Infantil.
2
 Compreendemos que essa demanda 

também tem suas implicações nas práticas pedagógicas que são realizadas por esses 

profissionais, dentre elas a avaliação. Essas ações articulam aquilo que se ensina e se 

avalia na Educação Física com a especificidades da Educação Infantil.  

De maneira geral, a Educação Infantil é o primeiro contato da criança com a 

Educação escolarizada que, segundo a LDB (1996), DCNEI (2010) e BNCC (2017), 

não se organiza pela disciplinarização do conhecimento. Desse modo, a inserção de uma 

disciplina específica nas instituições de Educação Infantil faz emergir questões que 

estão diretamente relacionadas com: a organização das instituições de Educação 

Infantil; a entrada de uma disciplina em um contexto não disciplinar; o currículo e a 

prática pedagógica; a gestão do espaço e o tempo escolar; a própria cultura infantil e as 

especificidades do ensino no trabalho com as crianças; a formação inicial e continuada 

de professores de Educação Física (SAYÃO, 2002; AYOUB, 2005; MELLO, 

SANTOS, 2012; MELLO et. al., 2012).  

Dentre os desafios enfrentados para a prática pedagógica do professor de 

Educação Física na Educação Infantil está a avaliação da aprendizagem. Nesse 

contexto, segundo LDB a avaliação é realizada para acompanhar o desenvolvimento de 

cada criança, com caráter formativo e não classificatório. Assim, compreender como 

esses docentes realizam suas práticas avaliativas com as crianças pequenas permite-nos 

estabelecer uma leitura sobre o papel da avaliação do ensino e da aprendizagem, bem 

como suas relações com a concepção de Educação Infantil, Criança, Infância e 

Educação Física. 

 Essas ações de pesquisa são instigantes pois, em estudos anteriores (MACEDO, 

2012; MATHIAS, 2013, 2014, 2015), o grupo PROTEORIA tem dado visibilidade às 

dificuldades de 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, bem como os diálogos produzido com 

professores, em pesquisas que têm se dedicado à investigação-formação (LUIZ, et 

                                                 
2
 A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica, que tem como propósito “[...] o 

desenvolvimento integral da criança de zero até 6 anos em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual 

e social complementando a ação da família e da comunidade” (BRASIL, 2005, p.17). 
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al.2014; LUIZ et al., 2015; MATOS et al., 2015) sugerem o desafio de se avaliar, 

sobretudo, quando focalizamos os saberes ensinados pela Educação Física. Os autores 

defendem 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 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; SANTOS et al., 2015). 

 Ao assumirmos a avaliação como ação indiciária (SANTOS, 2005, 2008), 

prática investigativa (ESTEBAN, 2002) e o professor como mediador do processo de 

aprendizagem (HOFFMANN, 1999), centrando-se, especialmente, no desenvolvimento 

do aluno, destacamos a necessidade de uma concepção que leva em consideração as 

especificidades da Educação Física como componente curricular. 

 Assim, a produção desse tipo de estudo contribui para compreendermos e 

construirmos teorias para a avaliação na Educação Infantil e, ao mesmo tempo, oferecer 

subsídios que possam, na concretude dos espaços e tempos escolares, projetar outros 

olhares para a Educação Física, indicando possibilidades de atuação profissional.  

 

METODOLOGIA 

 

De natureza quantitativa-qualitativa utiliza o método exploratório para sua análise. 

Marconi e Lakatos (2008) salientam que, esse método científico tem por objetivo a 

formulação de questões ou de um problema com tripla finalidade: desenvolver 

hipóteses; aumentar a familiaridade do pesquisador com um ambiente, fato ou 

fenômeno para a realização de uma pesquisa futura mais precisa; e/ou modificar e 

clarificar conceitos.  

A seleção da Rede Municipal de Vila Velha ocorreu por meio de quatro critérios: 

1) pela necessidade de descentralizar
3
 as pesquisas com a Educação Infantil do 

município de Vitória-ES; 2) pela recente inserção do professor de Educação Física na 

Educação Infantil da RMVV que, em 2012, realizou o primeiro concurso público com 

                                                 
3
 Com base em Santos et al. (2017) já existe um quantitativo de pesquisas que apresentam como objeto de 

estudo a Educação Infantil no município de Vitória- ES (SANTOS; NUNES, 2006; NUNES, 2007; 

MELLO et al, 2008; SANTOS; NUNES; FERREIRA NETO, 2009; MELLO; SANTOS, 2012). 
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vagas para esses profissionais.
4
 3) pela oferta de formação continuada aos professores 

da Rede Municipal de Ensino, facilitando o contato com eles para os processos de 

produção das fontes; 4) pelo interesse manifestado pela equipe de formação da RMVV e 

professores em participar do estudo.
5
 

Com relação ao instrumento de produção de dados elaboramos um questionário 

estruturado com 22 questões, dentre elas: 5 abertas e 17 fechadas.
6
 No questionário, 

abordamos: o perfil profissional, formação acadêmica, concepções de avaliação e 

práticas avaliativas desenvolvidas pelos professores.  

Vinte dias antes do encontro com os professores da rede, aplicamos o questionário 

para um grupo piloto de elite,
7 

que sinalizou erros e/ou dificuldades em entender a 

organização e a lógica utilizada nas alternativas de respostas. O grupo também sugeriu 

modificações, acrescentando e reformulando questões, com o objetivo de qualificar o 

instrumento. 

Posteriormente, foram convidados para participar da pesquisa todos os professores 

que atuam com a Educação Física na Educação Infantil do Município de Vila Velha. O 

questionário foi respondido pelos professores no dia 16 de novembro de 2016, em um 

encontro de formação continuada
8 

da RMVV com dois grupos, um no turno matutino e 

outro no vespertino. Na formação realizada pela manhã, compareceram 30 professores e 

à tarde 21. 

Assim, dentre os 51 docentes que participaram da formação, 40 se identificaram 

como professores de Educação Física da Educação Infantil da RMVV e responderam ao 

questionário. Desses, 31 o fizeram no dia e outros 9 não retornaram.
9 

Para enriquecer o 

conjunto de fontes produzidas, procuramos os professores que estiveram ausentes no 

encontro, convidando-os para responderem ao questionário. O contato foi realizado por 

                                                 
4
 Desde então, a rede vem se expandindo e adequando as estruturas das escolas a esse profissional que, 

anteriormente, atuava somente no Ensino Fundamental I e II. 
5
 No ano de 2016, foi realizada uma palestra pelo professor Dr. Wagner dos Santos, em uma formação da 

Rede Municipal de Vila Velha, com objetivo de discutir sobre a avaliação da aprendizagem e apresentar 

possibilidades de práticas realizadas dentro da própria rede. Nesta ocasião, os professores manifestaram 

interesse em participar de pesquisas com essa finalidade. 
6
 As perguntas fechadas foram divididas: em 8 de múltipla escolha; 4 de ordem hierárquica e; 5 de 

opinião. 
7
 Grupo de seis professores, que possuem curso em nível de Pós-graduação strictu-sensu, dois cursando o 

Mestrado e quatro o Doutorado. Todos eles atuam na Educação Infantil, em redes municipais ou 

privadas de Educação. 
8
 Contamos com a colaboração e auxílio do professor coordenador da formação continuada para a 

Educação Física, que oportunizou esse espaço no último encontro do ano. 
9
 Abrimos a possibilidade para a entrega do questionário depois, mas não obtivemos nenhuma resposta.  
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e-mails, ligações telefônicas e por visitas às unidades municipais de Educação Infantil 

(UMEI) em que os professores estavam lotados. Desses 9 que não retornaram, 3 

devolveram o questionário por e-mail. Ao final, obtivemos 34 questionários 

respondidos. Para não identificarmos os participantes pelos nomes, assumimos a 

descrição, ao longo do texto, como Prof. 1 ao Prof. 34. 

Por meio dos dados produzidos, caracterizamos o perfil dos professores e, a partir 

disso, identificamos que 44% tem de 6 a 10 anos de atuação na Educação em diferentes 

etapas de ensino e 79,3% tem 0
10 

a 5 anos de atuação na Educação Infantil. Dentre os 34 

docentes, 2 são só graduados, 29 possuem especialização (18 em instituição pública 

federal e 11 em instituição particular), e dois possuem mestrado (um com formação em 

instituição particular e outro em instituição pública). 

A organização das fontes se deu por meio dos softwares SPSS Statiscs 22.0 e 

Iramuteq. As respostas dos professores, referentes às perguntas fechadas, foram 

codificadas no software SPSS Statiscs 22.0, já as abertas foram analisadas pelo software 

Iramuteq, por meio do qual produzimos uma classificação hierárquica descendente, de 

similitude de palavras presentes nas respostas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Para a análise, utilizamos três questões dos questionários (11, 12, 13)
11

 gerando 

análise de similitude através do Iramuteq, representada nas Figuras 1 e 2. Para qualificar 

as análises, as questões foram divididas em dois grupos: 1- concepção de avaliação na 

Educação (questão 11 - Figura 1), e 2 - concepção de avaliação na Educação Física da 

Educação Infantil (questões 12 e 13 - Figura 2), estabelecendo o recorte das 15 

primeiras palavras. E para a organização dos dados no software foi feito uma leitura de 

todas as respostas aos questionários, o que nos permitiu categoriza-las as respostas da 

seguinte maneira: 3 - o que se avalia? 4 - como se avalia? 5 - quando se avalia?  

 

 

                                                 
10

 O software SPSS estabelece como regra para cadastro das respostas do questionário: não sendo possível 

respostas numéricas fracionadas. Assim, os professores com menos de um ano de atuação, tiveram seu 

tempo de serviço arredondado para menos ou para mais pelo software. Ex: 0,5 meses = 0, e a partir de 

0,6 meses = 1 ano. 
11

 Questão 11: o que você entende por avaliação na Educação? Questão 12: o que você entende por 

avaliação na Educação Física? Questão 13: o que você entende por avaliação na Educação Física na 

Educação Infantil? 
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3.1 Concepção de avaliação da Educação: 

De acordo com a Figura 1, percebe-se que as palavras foram distribuídas com 

tamanhos diferentes, a partir das respostas dos professores sobre as concepções de 

avaliação. Essa análise é feita a partir das respostas a questão 11, onde perguntamos o que 

o professor entende por avaliação na Educação, para entender melhor a suas práticas de ensino.  

 

FIGURA 1 – Análise de similitude: concepção de avaliação na Educação 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A palavra avaliação (12)
12

, se destaca dentro da análise de similitude tendo 

ligação com a palavra processo (8) e aprendizagem (11). Isso nos remete a avaliação 

centrada no professor e no seu processo de ensino, em que o avaliar se dá de modo 

                                                 
12

 O número que aparece ao lado das palavras, que estão em itálico, são a quantidade de vezes que se 

apresenta a mesma ao longo das respostas, no caso, da questão 11. 
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contínuo atendendo o objetivo educacional. Já as palavras avaliação e aluno se 

distanciam, ao mesmo tempo em que a palavra professor apresenta ligação com 

conteúdo, prática, analisar, conhecimento e aprender. Esses dados demonstram que os 

professores não deixam claro qual concepção de avaliação assumem. No entanto, é 

possível perceber que a avaliação tem o seu foco no ensino. 

A palavra aluno também aparece com expressiva frequência numérica (15) 

revelando uma concepção de avaliação que centraliza suas ações na aprendizagem. 

Nesse caso, o processo de avaliação deveria ser contínuo com o foco no diagnóstico dos 

conhecimentos dos alunos, o que eles já sabem e, o que ainda precisam aprender, 

configurando-se assim em uma avaliação formativa.  E as palavras ensino e 

aprendizagem também aparecem nas respostas dos professores, na questão 11, 

direcionando a prática avaliativa do professor: 

 

Ensino 

 

“Avaliar é compreender o processo de ensino e aprendizagem, dificuldades, 

erros, acertos, o que marcou para assim poder aperfeiçoar e moldar a nossa 

prática” (QUESTIONÁRIO, Prof. 5). 

“É um processo que estrutura e reestrutura do planejamento a culminância do 

processo de ensino aprendizagem. É uma ferramenta que nos permite avançar 

nos trabalhos durante o ano letivo” (QUESTIONÁRIO, Prof. 19). 

“Avaliação contribui para julgar o processo de ensino- aprendizagem dos 

estudantes levando em consideração o ambiente, objetivos, materiais, projeto 

de ensino e corpo docente” (QUESTIONÁRIO, Prof. 34).   

 

 

Aprendizagem 

 

“Mensuração do conhecimento assimilado pelo aluno no decorrer do 

processo de ensino- aprendizagem” (QUESTIONÁRIO, Prof. 21).  

 

As narrativas dos professores da RMVV, quando se referem à avaliação de 

ensino, evidenciam uma perspectiva na qual a tarefa do avaliador se constitui em um 

permanente exercício de interpretação de sinais e de indícios, a partir dos quais 

manifestam juízo de valor, que é a emissão de opinião sobre alguém ou alguma coisa, e 

a tomada de decisão, que se refere ao examinar o que ocorre em uma determinada ação 

durante a sua execução. A avaliação se configura como um processo de reflexão sobre e 

para a ação, contribuindo para que os professores se tornem capazes de perceber 

indícios, de atingir níveis de complexidade na interpretação de seus significados e de 
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incorporá-los como eventos relevantes para a dinâmica dessas práticas pedagógicas 

(SANTOS, 2005). 

Com base nas respostas dos professores é revelada uma concepção de avaliação 

que se fundamenta por objetivos que têm suas bases nas taxonomias, sobretudo de 

Bloom e Gallahue, cuja a base epistemológica está no behaviorismo. Nesse caso, é 

função da avaliação mensurar o nível de aprendizado da criança, nas suas dimensões 

que são produzidos através de critérios externamente produzidos, através das próprias 

taxonomias com objetivo de fortalecer o próprio processo de aprendizagem motora e 

cognitiva.  

Além disso, mapeamos uma concepção de avaliação que se aproxima de uma 

matriz construtivista com influência de autores, como Piaget. Entende-se nesse caso a 

avaliação como algo que tem seu foco no aprendizado do aluno para formação do 

sujeito integral nas dimensões afetivas, motora e cognitiva, porém com centralidade na 

dimensão cognitiva.  

Essa concepção de avaliação também fundamentou e orientou a proposição 

construída pelo referencial curricular nacional da Educação Infantil (RCNEI) que afirma 

que a “avaliação de movimento deve ser contínua levando em consideração os 

processos vivenciados pelas crianças, resultado de um trabalho intencional do 

professor” (RCNEI, 1998, p.40) 

Por fim, observamos narrativas que se aproximam de uma abordagem mais 

cultural que tem seus fundamentos na teorização de Vygotsky (1991), sobre o 

desenvolvimento cultural da criança que aparece em dois momentos: primeiro no 

âmbito social e, mais tarde, no âmbito individual. De acordo com ele, a criança se 

desenvolve culturalmente, para isso, ela precisa também ter um aprendizado fora do 

ambiente escolar, saber trabalhar em grupo e aprender com o outro. Além disso, na 

aprendizagem individual, ela vai desenvolver as habilidades cognitivas e motoras, na 

interface com jogos e brincadeiras. Levando em consideração as respostas dos 

professores, é possível perceber uma compreensão de avaliação que assume esses 

princípios. 

 

3.2 Concepções de avaliação na Educação Física da Educação Infantil: 
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No segundo momento, apresentamos as análises geradas no Iramuteq sobre as 

concepções de avaliação na Educação Física da Educação Infantil, assumidas pelos 

professores e identificadas a partir das questões 12 e 13 do questionário:  

 

FIGURA 2 - Análise de similitude: Concepção de Avaliação na Educação Física da 

Educação Infantil 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com a Figura 2, a palavra avaliação (20) está relacionada ao professor 

e à prática pedagógica. Além disso, tem a educação como tronco comum que o liga aos 

processos de aprendizagem e, em menor proporção, ao ensino. Já acima da palavra 

educação, temos o avaliar articulado com o aluno e prática. Prática essa entendida 

como ação motora que se relaciona com o desenvolvimento das habilidades das 

crianças, elas são avaliadas, de modo processual, por meio da observação. Segundo 

Piaget, que apresenta 6 estágios de desenvolvimento, dentre eles o sensório motor 

aparece no terceiro estágio quando a criança está com 1 ano e 5 meses a 2 anos.  

Percebe-se que anteriormente, na Figura 1, a palavra professor (9) e  aluno (36) 

apareciam próximas, já na Figura 2 aparecem distantes, dessa forma os resultados 

indicam que as concepções de avaliação dos professores na Educação Física da 
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Educação Infantil da RMVV, baseiam-se no ensino e no processo de aprendizagem, ao 

mesmo tempo em que o avaliar está voltado para o aluno por meio das práticas visando 

ao desenvolvimento motor, ganhando mais força a abordagem pedagógico 

desenvolvimentista (TANI, 1998) que tem suas bases teóricas na matriz behaviorista. 

O ensino e a aprendizagem continuam aparecendo distantes, porém, dessa vez, o 

ensino está voltado para avaliar as questões motoras do aluno, realizada por meio de 

observações ao longo do processo, e a aprendizagem está direcionada para o processo 

de ensino do professor.  

Analisando dessa forma, o avaliar tem foco no desenvolvimento motor da 

criança, a avaliação se dá ao longo do processo de ensino e da aprendizagem realizada 

através das análises e observações do professor. É possível observar isso nas respostas 

de alguns professores, quando afirmam que: avaliar é uma “forma de nortear nossa 

prática” (Questionário, Prof. 7); “analisar o que os alunos aprenderam e se aprenderam 

de forma efetiva. Analisar também como foram as aulas do professor” (Questionário, 

Prof. 24). 

Além disso, corroboramos com a assertiva de Santos et al. (2016, p. 16) de que 

“[...] avaliar a prática não significa apenas centralizar os aspectos motores, como 

aquisição de habilidades motoras, mas entendê-la como forma de saber dentre outras 

formas possíveis, que também precisam ser visibilizadas”. 

Em um movimento de análise entre os resultados gerados por meio dos softwares 

SPSS com os provenientes do Iramuteq, identificamos que os professores de Educação 

Física da Educação Infantil da PMVV trabalham com a avaliação processual, formativa, 

como uma forma de acompanhamento do aluno, no entanto, reforçam a ideia de uma 

avaliação do ensino fundamentada em uma matriz behaviorista. De acordo com 

Fernandes (2007, p. 265), é preciso considerar que “[...] nem sempre se faz a distinção 

entre a avaliação formativa de natureza behaviorista e a avaliação formativa mais 

próxima das perspectivas construtivistas, cognitivas e socioculturais.” 

Levando em consideração a avaliação processual destacada pelos professores, são 

retomadas as aprendizagens das habilidades motoras como aspectos fundamentais a 

serem considerados nas práticas avaliativas nessa etapa de ensino e com isso revelam 

não só uma concepção de avaliação como também uma concepção de Educação Física 
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que leva em consideração as aprendizagens no campo da abordagem 

desenvolvimentista. 

 

3.3  O que se avalia? 

Em relação à concepção de avaliação, a análise foi produzida com base nas 

respostas ao questionário sobre o que os professores avaliam na Educação Física da 

Educação Infantil, (questão 15). Solicitamos aos professores que colocassem em ordem 

hierárquica o que eles avaliam em seus alunos, conforme o Gráfico 2: 

Gráfico 2 - O que os Professores Avaliam 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As análises dos números apresentados no Gráfico 2 evidenciam que o que se 

avalia está diretamente relacionado com o que se deseja que o aluno aprenda. Há, nesse 

caso, uma correlação direta da avaliação pensada pelo viés da aprendizagem.  

Os dados evidenciam que 22 (39%) professores avaliam o aprendizado das 

habilidades motoras por meio dos jogos e brincadeiras populares; 9 (16%) como meio 

para o aprendizado das cores, letras e formas e; 18 (31%) como conteúdo do processo 

de aprendizagem na Educação Física da Educação Infantil.  

Esse cenário apresenta relações que demarcam a centralidade do conhecimento 

produzido nesse componente curricular no fazer com as práticas corporais (SANTOS et 

al., 2014). Contudo, essa ação é marcada por três concepções de Educação Física, sendo 
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elas: uma tem como característica estabelecer objetivos educacionais (GALLAHUE, 

1972), produzindo a avaliação das aprendizagens motoras (TANI, 1988); outra na 

perspectiva centrada na educação integral do aluno (BRASIL, 2010), assumindo o jogo 

e a brincadeira como meio para promover aspectos cognitivos, motor e afetivo-sociais; e 

outra centrada no ensino dos jogos e brincadeiras como conteúdo privilegiado por esse 

componente curricular.  

Os relatos dos professores, quando questionados sobre o que entendem por 

avaliação da Educação Física, evidenciam que, o que se avalia é o aprender para a 

formação integral do indivíduo. A narrativa a seguir indica esse movimento: “[...] é o 

aprendizado das habilidades motoras, jogos e brincadeiras. Aprendizado de valores 

éticos, ganhar e perder, saber esperar sua vez, conviver em sociedade” (Prof. 22). 

Assim, a avaliação se configura em um acompanhamento dos estágios de 

desenvolvimento das aprendizagens motoras dos alunos (TANI, 1988).   

É preciso considerar que há uma concepção de Educação Física que privilegia as 

dimensões psicomotoras, baseada na teoria de aprendizagem de Jean Piaget na qual os 

alunos são avaliados durante o processo de ensino e aprendizagem, recomendando, para 

isso, os seus níveis de desenvolvimento cognitivo.  

Identificamos sinais (GINZBURG, 1989) de uma concepção avaliativa que 

apresenta o avaliar como ações processuais, que leva em consideração não apenas 

objetivos a serem alcançados, mas diferentes fatores que podem potencializar o 

aprendizado do aluno como: as relações do aprender com o ambiente escolar; o fazer 

com os materiais didáticos; a interação com o docente. Esse agir indicia uma avaliação 

formativa que se aproxima de uma matriz construtivista com influência de autores como 

César Coll e Antoni Zabala. Nesse caso, o avaliar tem como foco o aprendizado do 

aluno para formação do sujeito integral nas dimensões afetivas, motora e cognitiva, 

tendo o professor o papel de constituir ações denominadas de feedback - práticas 

didáticas que promovem mudanças, com vistas a levar o educando ao alcance das metas 

educativas. 

Outro movimento observado nas falas dos professores foi que eles assumem uma 

avaliação na matriz sócio histórica de Vygotsky. Desse modo, 18 professores (31%) 

consideram o aprendizado do jogo e da brincadeira como patrimônio cultural imaterial. 
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Em relação a esse aspecto, Nista-piccolo e Moreira (2012) chegam à conclusão que 

assumir o jogo/ brincadeira:  

Implica no prazer e perigo, é livre, voluntário, fonte de alegria e 

divertimento; desenvolve noções de totalidade, de regra, é vivenciada em um 

momento fora do “mundo normal”, em um mundo à parte, é um fenômeno 

cultural e apresenta valores éticos, é espaço de criatividade e ousadia”, já “a 

brincadeira pode ser um meio para acionar a memória, a capacidade de se 

expressar em diferentes linguagens, de promover sensações de prazer e de 

emoções (NISTA-PICCOLO; MOREIRA, 2012, p.70). 

 
 O jogo e a brincadeira são apresentados como meios de aprendizagem e 

desenvolvimento, gerando prazeres e emoções, proporcionando vivências diferenciadas 

de práticas corporais por meio de situações diversas.  

Para Nista-piccolo e Moreira (2012, p. 70), o professor não pode se distanciar da 

forma lúdica para ensinar, pois “se ele quiser ensinar determinado conteúdo, 

esquecendo-se de oferecê-lo no mundo mágico que a criança vive [...]. Isso poderá 

significar para ela que a atividade não é brincadeira, afastando o prazer de brincar 

daquela situação”.  

Por meio das brincadeiras, nove professores (16%) avaliam o aprendizado das 

cores, letras e formas, que tem o objetivo de ensinar as crianças através da brincadeira, 

utilizando-as como meio para o aprendizado das dimensões cognitivas. É preciso 

considerar que há, nesse caso, uma concepção de Educação Física que privilegia as 

dimensões psicomotoras, fundamentada em Freire (2003), que é baseada na teoria de 

aprendizagem de Piaget.  

Fundamentados nessas teorizações, compreendem a avaliação sob uma concepção 

construtiva, na qual os alunos são avaliados durante o processo de ensino e 

aprendizagem, recomendando, para isso, o seu nível de desenvolvimento cognitivo. 

Assim, a criança constrói novos conhecimentos e participa da avaliação com o professor 

na elaboração dos instrumentos avaliativos que visam identificar as aprendizagens no 

seu aspecto cognitivo através dos jogos e brincadeiras. 

De acordo com o Gráfico 2, oito professores (14%) avaliam o aprendizado dos 

valores relacionados com a sociedade. Freitas (2016), baseado em Dacosta (2007), 

conceitua que os valores tidos como princípios morais e éticos: 

[...] possuem como base consciência dos indivíduos ou de um grupo social, 

formado pelos costumes e tradições predominantes em um determinado meio 

cultural, se ocupando com o comportamento humano, a reflexão sobre os 

valores da vida, a virtude e o vício, o bem e o mal (FREITAS, 2016, p. 15). 
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Reforçando a ideia de valores, Nista-piccolo e Moreira (2012), afirmam que é 

importante que as brincadeiras exijam a lealdade e a honestidade, sendo apresentadas 

essas ideias para as crianças através do lúdico, por meio de jogos e brincadeiras, e que 

esses valores envolvem aspectos ensinados não só na escola, como pela família.  

É importante ressaltar que a avaliação dos valores e atitudes se relacionam em 

todas as outras três concepções avaliativas que foram destacadas, mesmo que com 

sentidos variados devido a perspectiva da formação dessas concepções. Esse fato está 

associado às próprias características das crianças e da educação escolarizada voltada 

para elas, assim como o trabalho e a avaliação da formação integral, presentes nas 

narrativas que se aproximam das concepções psicomotoras (cognitivo, afetivo e motor) 

e naquelas que assumem uma concepção crítica (conceitual, atitudinal, procedimental). 

 

3.4 Como se avalia? 

Em relação ao como se avalia, construímos duas categorias de análise a partir das 

respostas dos professores ao questionário: práticas avaliativas que registram a ação e; 

práticas avaliativas que representam a ação. Na primeira categoria, 25 professores 

(72,8%) indicam a utilização de registros para avaliar as práticas. Já na segunda 

categoria, noves (27,2%) indicaram utilizar práticas que representam a ação das 

crianças. 

Quando nos referimos a instrumentos que registram a ação consideramos aqueles 

que foram sinalizados nas respostas da questão 16, incluindo: o caderno de registro do 

professor (28); ficha de avaliação oferecida pela SEMED
13

 (13); portfólio produzido 

pelo professor (11); ficha descritiva individual (4) e; fichas de avaliação motora (4). 

Essas são práticas que visam atender as demandas internas da escola, ao mesmo tempo 

em que se destinam a oferecer um feedback ao professor das suas práticas. Além disso, 

essa avaliação ajuda a observar o grau de satisfação em relação aos resultados da 

aprendizagem dos alunos (LUCKESI, 1995). Desse modo, percebemos que os 

instrumentos avaliativos indicados pelos professores estão centrados no ensino.   

 Já na categoria dos instrumentos que representam a ação, foram indicados: 

fotográficos (30); registros em vídeos (19); desenhos produzidos pelos alunos (16); 

                                                 
13

 É a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que tem por finalidade acompanhar a 

educação municipal (pública estadual e rede privada) nos diferentes níveis, infantil, 
fundamental e médio. 
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apresentações culturais (15); criação individual (13) e; o portfólio (2). Os professores, 

ao mobilizarem esses instrumentos, fundamentam-se em concepções de avaliação que 

privilegiam os aspectos formativos a partir daquilo que Harlen (2006) denomina de 

avaliação para as aprendizagens, permitindo aos alunos representarem o que foi 

significativo no processo de ensino. 

Com isso, percebemos que, dentre os instrumentos que registram a ação, está o 

caderno de registro com maior recorrência voltado para a avaliação do professor. Já os 

instrumentos que representam a ação predominam nas respostas dos professores a 

indicação dos registros fotográficos, que tem como objetivo tirar fotos das práticas 

realizadas por eles para, a partir delas, refletir e analisar o crescimento e a aprendizagem 

do aluno. 

Essas práticas mostram a potencialidade de inventariar e utilizar diferentes 

instrumentos avaliativos. A utilização desses instrumentos vem sendo sinalizados por 

autores da Educação como Hoffmann (2015) e na Educação Física por Santos et al. 

(2014).  

 

3.5 Quando se avalia? 

Sobre o quando se avalia, 9 professores (27,45%) responderam que realizam de 

forma diagnóstica, 13 professores (37,25%) fazem uso daformativa e 12 professores 

(35,30%) utilizam a avaliação somativa.  

A avaliação do tipo diagnóstica é direcionada no início de período letivo, servindo 

como um levantamento do estágio de aprendizagem de cada aluno. O autor que se 

destaca nessa concepção é Cipriano Carlos Luckesi, que orienta para uma avaliação 

contínua, priorizando o acompanhamento do processo de ensino-aprendizagem. Porém, 

dentro desse processo, o autor destaca que a avaliação diagnóstica:  

[...] deverá ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de 

aprendizagem em que se encontra o aluno, tendo em vista tomar decisões 

suficientes e satisfatórias para que possa avançar no seu processo de 

aprendizagem (LUCKESI, 2002, p. 81). 

 

 Essa concepção aparece nas narrativas dos professores quando perguntados sobre 

o que entendem por avaliação na Educação Física, mostrando, em suas falas, que a 

avaliação diagnóstica deve ser realizada de maneira a identificar o nível de 

aprendizagem do aluno.  
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Avaliar quando ensinamos uma prática corporal é importante para 

diagnosticar as dificuldades iniciais e os conhecimentos prévios dos 

estudantes. Assim, nós professores podemos contribuir para os avanços e 

dificuldades, identificar progresso, bem como estabelecer expectativas de 

aprendizagens para determinada etapa escolar dos discentes 

(QUESTIONÁRIO, Prof. 34).  

  

Já a concepção de avaliação formativa é desenvolvida em processo, nela se 

destacam as contribuições de Villas Boas (2004, p. 21), compreendendo que ela “[...] 

acontece a todo o momento e em várias atividades da nossa vida”.  Em aproximação a 

essa concepção, temos a resposta dos professores ao assinalarem que sua “avaliação 

acontece no decorrer do conteúdo trabalhado (me referindo aos registros por fotos e 

vídeos)” (Prof. 2) 

 Dessa forma, a avaliação formativa foi muito sinalizada pelos professores como 

sendo uma das concepções que norteia o quando devem avaliar. A autora Villas Boas 

(2004) apresenta o portfólio como um instrumento de avaliação que possibilita 

adicionar ou retirar todas as atividades realizadas ao longo do processo. Por ser um 

material flexível, proporciona a aproximação do professor e aluno, construção do 

portfólio. Nesse caso, o aluno recebe orientações e estímulos do professor, sem a 

exigência de respostas certas.  

Para Villas Boas (2004, p. 31), a avaliação formativa: 

[...] leva sempre em conta em que ponto o aluno se encontra em seu processo 

de aprendizagem, em temos de conteúdos e habilidades. Por definição, 

acrescentam, é baseada em critérios e, ao mesmo tempo, tomo como 

referência o aluno. 

 

Na fala do professor 2, “a avaliação acontece no processo [...]”. Assim, podemos 

perceber que a avaliação formativa engloba outras concepções de avaliação, conforme 

Villas Boas, ela também envolve a “[...] avaliação mediadora, emancipatória, 

diagnóstica, integradora, democrática, participativa, cidadã etc.” (VILLAS BOAS, 

2004, p.35). 

E a avaliação somativa, mais conhecida por classificar os alunos de acordo com o 

que sabem fazer, e com base nisso é feita a soma dos resultados obtidos por meio de 

cada instrumento gerando assim uma nota final. Segundo Harlen e James (1997), a 

avaliação somativa, também denominada da aprendizagem, está preocupada com o 

desenvolvimento de grandes ideias e não com a aprendizagem em atividades 

específicas. Para Harlen (2006), a avaliação somativa utiliza de vários instrumentos 
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para: acompanhar o desempenho do aluno e seus progressos; informar os pais, alunos e 

professores o que eles alcançaram; certificar ou acreditar a aprendizagem por um órgão 

externo.  

Diante disso, sinalizamos as narrativas dos professores que expressam a 

concepção de avaliação somativa que assumem para as suas aulas: 

 
[...] a avaliação do professor, seja ela observacional ou por meio de outras 

formas de avaliação, é para medir a evolução e desenvolvimento de seus 

alunos. Tanto a parte do desenvolvimento motor, quanto em relação às 

atitudes e comportamento dos alunos  (QUESTIONÁRIO, Prof. 15). 

 

Destacamos que, nas respostas dos professores, foram encontradas poucas falas 

que indicavam a utilização da avaliação somativa, o que indicia um modo de 

compreender as práticas avaliativas na Educação Infantil. De acordo com a LDB (2015, 

p. 22), na Educação Infantil “[...] a avaliação mediante acompanhamento e registro do 

desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao 

ensino fundamental”. Já segundo o DCNEI (2010, p. 29), ela serve “para 

acompanhamento do trabalho pedagógico e para avaliação do desenvolvimento das 

crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação”, direcionando assim a 

avaliação dos professores. 

  

CONCLUSÕES 

 

Este estudo que teve como colaboradores os professores de Educação Física na 

Educação Infantil da PMVV, possibilitou compreender as concepções de avaliação que 

fundamentam suas práticas. Diante disso, as análises a partir do software 

iramuteq revelaram que, um grupo de professores parte de uma concepção de 

avaliação na Educação fundamentada em uma matriz teórica construtivista, com foco 

no professor e nos erros e acertos dos alunos. Outros grupos de professores se 

fundamentam em concepção de avaliação na Educação Física fundamentada na matriz 

teórica behaviorista. Assim apresentam a avaliação processual, trazendo as habilidades 

motoras como essencial para as próprias práticas, levando assim as aprendizagens para 

o campo da abordagem desenvolvimentista.  

Outrossim, mapeamos aquelas que dialogam com a cultura corporal, 

fundamentando sua concepção avaliativa na matriz teórica histórico-crítica. Com isso, 
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as práticas avaliativas indiciam as concepções mobilizadas nas práticas pedagógicas e 

apresentam possibilidades de práticas avaliativas para a Educação Física na Educação 

Infantil.  

Identificamos, ainda, que os professores utilizam diversos instrumentos para 

avaliar em suas aulas, alguns que representam a ações dos próprios professores, com 

destaque para o caderno de registro, e outros que registram as ações dos alunos como os 

registros fotográficos, configurando-se assim como possibilidades de práticas 

avaliativas para a Educação Física. Os professores também revelaram que as avaliações 

são realizadas ao longo do processo de ensino já que 13 dos 34 professores apresentam 

que utilizam da avaliação formativa para avaliar os seus alunos. E, quando analisado o 

para que os professores avaliam, 23 professores priorizam as práticas direcionadas para 

o ensino, novamente trazendo o foco para o docente e, com isso, esquecendo do 

processo de aprendizagem do aluno.  

Os dados evidenciam, ainda, que 23 professores (67,65%) avaliam com 

centralidade no ensino; 6 professores (17,64%) consideraram as aprendizagens das 

crianças; 2 (5,88%) levam em conta o processo ensino-aprendizagem e; 3 professores 

(8,82%) não apresentaram clareza em suas respostas. Identificamos que os professores 

priorizam práticas avaliativas direcionadas para o que se ensina e não para o que o 

aluno faz com o que se aprende. Essas compreensões não oferecem os elementos 

necessários para analisarmos os sentidos atribuídos pelas crianças aos saberes 

ensinados e aprendidos na escola.  

Na avaliação da aprendizagem, a centralidade está no aluno e alimenta um 

processo educativo dando pistas ao estudante sobre o que ele aprendeu. Ela tem por 

finalidade desenvolver uma análise dos processos de apropriação do ensino, bem como 

a produção de sentidos que esses sujeitos produzem na relação com os saberes 

(SANTOS; MAXIMIANO, 2013).  

Diante desses resultados, sinalizamos a necessidade de pesquisas etnográficas 

que possibilitem acompanhar as práticas avaliativas desses professores e que visem 

compreender o modo como se constituem os processos de aprendizagem dos alunos na 

Educação Infantil. 
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