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RESUMO 

A pesquisa objetiva analisar, por meio das narrativas memorialísticas de alunos 

finalistas do curso de Educação Física, as experiências de avaliação do processo ensino-

aprendizagem vivenciadas na Educação Básica e suas possíveis (re)significações na 

formação inicial. Do tipo narrativa (SOUZA, 2006; JOSSO, 2007), define como 

colaboradores 45 alunos do último período do curso de Licenciatura em Educação 

Física de sete Universidades Federais do Brasil, sendo três no Sudeste (UFOP, 

UFSCAR, UFF) uma no centro-oeste (UFMS) e três no Nordeste (UFPI, UFAL, 

UFRPE). Possui como instrumentos para produção das fontes: grupos focais, entrevistas 

individuais semiestruturadas e questionário. Os principais critérios avaliativos 

vivenciados por eles foram provas, participação e presença. Chama a atenção o uso da 

prova prática com ênfase no rendimento; o uso da participação e presença como 

mecanismo de controle e; alunos que não foram avaliados na Educação Básica. Ao 

projetarem sua prática avaliativa novas perspectivas vão sendo fomentadas pela 

formação inicial. 

Palavras-chave: Avaliação. Educação Física. Narrativas. Formação Inicial. 
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é analisar, por meio das narrativas memorialísticas de 

alunos finalistas do curso de Educação Física, as experiências de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem vivenciadas na Educação Básica e suas possíveis (re)significações 

na formação inicial. Para isso, neste caso, é preciso entender num contexto mais amplo 

o que vem sendo discutido na área, no que tange a temática avaliação educacional. 

Por meio de trabalhos do tipo estado da arte
1
, como os de Santos (2002), Alves e 

Soares Junior (2007), Macedo, Maximiano e Santos (2011) e López-Pastor (2013), 

podemos ter menção da quantidade de pesquisas que vem sendo produzida sobre a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem na área da Educação Física. Em 

levantamento recente Frossard (2015) constatou em quatorze periódicos da Educação 

Física, a existência de 56 artigos, referentes ao período de 1932 a 2014, que tange a 

avaliação educacional no campo. Dezoito deles assumem como nível de ensino a 

formação inicial. Destes, sete estudos apresentam, discutem e avaliam os cursos e/ou 

currículos de formação de professores de Educação Física, focalizando a avaliação de 

sistema. Já os outros onze artigos abordam as experiências com a avaliação na formação 

inicial, tanto em disciplinas quanto em outros espaços formativos. Apesar de estes 

últimos estarem preocupados com as experiências avaliativas, apenas três expressam 

preocupação com o ensino-aprendizagem da avaliação proporcionada aos alunos dos 

cursos de formação inicial (BATISTA, 1999-2000; MENDES; NASCIMENTO; 

MENDES JÚNIOR, 2007; SANTOS; MAXIMIANO, 2013). 

Dentre as pesquisas que se aproximam da nossa proposta de estudo Santos e 

Maximiano (2013) abordaram como os discentes, no término da formação inicial do 

curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo, 

significam suas experiências com a avaliação na Educação Básica. Dentre diferentes 

                                                           
1 Santos (2002) efetua um mapeamento em 36 revistas especializadas presente no Catálogo de Periódicos de 

Educação Física e Esportes (FERREIRA NETO et al., 2002), no período de 1932 a 2000 e encontra 33 artigos. Alves 

e Soares Junior (2007) analisam trabalhos apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace) 

de 1997 a 2005 encontrando 7 estudos. Macedo (2011) estabelece como fonte os periódicos: Revista de Educação 

Física/UEM, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Revista Brasileira de Ciência e Movimento, Revista Pensar a 

Prática, Revista Paulista de Educação Física, Revista Movimento e Revista Motrivivência, no período de 2001 a 

2010; o Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (Conbrace) nos anos de 2001, 2003, 2005, 2007 e 2009; e a 

Reunião Anual da Anped de 2000 a 2009 e encontra 7 artigos. Já Lopez-Pastor (2013) faz uma revisão em livros e 

artigos na literatura internacional especializada na área da Educação Física, no período de 1988 a 2011, localizando 

37 trabalhos. 
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questões, destaque foi dado ao entendimento da avaliação como sinônimo de nota, 

realizada, na maioria das vezes, como uma obrigação imposta pela lógica da Escola. 

Além disso, a leitura que os alunos produzem sobre suas experiências avaliativas, 

mesmo ao final do curso de Licenciatura em Educação Física, se fundamenta nos 

instrumentos avaliativos, não dialogando com as concepções que lhe oferecem suporte. 

Assim como Santos e Maximiano (2013), Batista (1999-2000) salienta que os 

cursos de formação pouco têm oportunizado momentos de reflexão sobre os 

pressupostos teóricos que embasam os procedimentos avaliativos, bem como 

apresentam possibilidades concretas para seu uso. Mendes, Nascimento e Mendes 

Júnior (2007) alertam ainda que cabe às diferentes disciplinas que constituem o 

currículo de formação inicial discutir sobre avaliação. 

Observamos, durante essas pesquisas, a dificuldade dos alunos em estabelecer a 

importância/necessidade da avaliação do processo ensino-aprendizagem na aula de 

Educação Física. Hoffmann (2001) nos ajuda a entender melhor essa questão quando 

argumenta que o processo de construção de conhecimento do professor, ou futuro 

docente, se produz no espaço das relações que estabelece com seus interlocutores, 

produtores também de suas representações. Assim, tanto educador como educando “[...] 

assimilam concepções já postas sobre avaliação, formulada sobre diferentes graus de 

sistematização pelo saber cotidiano e que se traduzem ou não em práticas avaliativas, 

sem espaços de reflexão críticas” (HOFFMANN, 2001, p. 69-70).  

Compreendemos que a prática de avaliar na ação docente é em si um processo 

formativo. Nesse sentido a avaliação se constitui como uma prática indiciária 

(SANTOS, 2008, p. 96) de interrogar, interrogando-se, que “busca, por meio das pistas 

e indícios produzidos pelos praticantes, evidenciar os processos emergentes, em 

construção, que podem anunciar novas possibilidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento”. Isso requer uma escuta sensível da voz do professor em processo de 

formação inicial, assim como a possibilidade de o aluno produzir uma (re)leitura sobre 

as experiências avaliativas vivenciadas em sua Educação Básica. 

No contexto do aluno de Formação Inicial em Licenciaturas, os estudos de Elizeu 

Clementino Souza nos sinalizam a importância de colocar o aluno no papel de professor 

aprendente (SOUZA, 2006), ou seja, na ação de pesquisar sua própria prática, de 

formar-se a futura prática profissional do magistério. Nesse sentido, o autor sinaliza o 
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trabalho para pesquisas que queiram compreender processos formativos, com narrativas 

(auto)biográfica. Ao dialogar com os conceitos de projetos de formação de Marie 

Christine Josso, Souza (2006) sinaliza a necessidade de pesquisas analisarem trajetórias 

de formação em Licenciaturas, identificando como o professor em formação, ao narrar 

suas experiências com a Escola antes da entrada na Universidade, produz diferentes 

leituras sobre o praticado no passado e no presente, projetando novas possibilidades 

para sua futura atuação profissional com a Escola.  

No que refere a Avaliação, Nóvoa (1995) aponta características do oficio do 

professor na ação constante de pesquisa, sinalizando como uma das dimensões o avaliar.  

Apesar de a avaliação ser um dos ofícios docente, muitas vezes na formação inicial ela é 

problematizada esporadicamente, reflexão esta compartilhada por Villas Boas (2004) ao 

afirmar que a avaliação tem sido um saber marginalizado na formação de professores. 

Contudo, parece-nos interessante pensar neste artigo: quais experiências avaliativas na 

Educação Física da Educação Básica são marcantes para os alunos? Como a formação 

inicial se coloca no debate sobre avaliação e sua relação com a docência na Escola? Ela 

oferece possibilidades de (re)significação das experiências vivenciadas na Educação 

Básica? 

O artigo está organizado em três partes: na primeira, apresentamos o referencial 

teórico-metodológico adotado, dedicando-nos à delimitação das instituições, 

identificação dos alunos, tipos de instrumentos e modo de análise; na segunda parte, 

analisamos as narrativas dialogando com a produção teórica; na terceira, apresentamos 

nossas considerações finais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO 

Caracteriza-se como uma pesquisa narrativa (SOUZA, 2006; JOSSO, 2007), pois 

esta metodologia nos possibilitou explorar a exteriorização do conhecimento sobre si e a 

construção de um processo de reflexão e interpretação das trajetórias e percursos de 

formação dos discentes sobre suas experiências na Educação Básica com o foco na 

formação inicial. Para Souza (2006, p. 59)  

A narrativa da trajetória de escolarização permite ao sujeito compreender, em 

medidas e formas diferentes, o processo formativo e os conhecimentos que 

estão implicados nas suas experiências ao longo da vida porque o coloca em 
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’transações’ consigo próprio, com os outros humanos e com o seu meio 

natural. Essas relações oferecem condições fundamentais para a ampliação do 

conhecimento de si e para uma outra compreensão da formação inicial de 

professores e das leituras sobre as implicações das trajetórias de 

escolarização. 
 

Diante desse contexto, pretendemos analisar, por meio das narrativas 

memorialísticas
2
 de alunos do curso de formação inicial em Educação Física, as 

experiências de avaliação do processo ensino-aprendizagem vivenciadas nas aulas de 

Educação Física na Educação Básica, e discutirmos em que medida a formação inicial 

desses futuros professores contribui para as (re)significações dessas experiências. Faz-se 

importante esse tipo de análise, pois propicia ao estudante uma tríplice presente 

(RICOEUR,1994), num movimento em que narra no presente as coisas passadas e 

reflete sobre isso, projetando o futuro no agora. Em outras palavras, esse movimento 

proporciona ao estudante, no presente, uma leitura sobre o passado, permitindo não só 

sua compreensão, mas outras formas de atuação no futuro com a avaliação do processo 

ensino-aprendizagem. 

Esse interesse surgiu a partir do trabalho de Santos e Maximiano (2013) com o 

intuito de compreender como outras universidades, para além da UFES, enfrentam o 

debate sobre a avaliação, tomando como referência as narrativas dos alunos. 

A delimitação das instituições participantes seguiu os seguintes critérios: a) ser 

uma Universidade federal; b) ter em seu currículo uma disciplina específica obrigatória 

que trata da avaliação em Educação Física escolar; c) ter o curso de Licenciatura em 

Educação Física na modalidade presencial; e d) manifestar interesse em participar do 

estudo.  

De um total de 63 Universidades Federais, 43 ofertam o curso de Licenciatura em 

Educação Física. Destas, 9 atendem aos critérios, sendo elas: Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul (UFMS), na região centro-oeste; Piauí (UFPI), de Alagoas (UFAL), 

de Pernambuco (UFPE), rural de Pernambuco (UFRPE) e Ceará (UFC), na região 

nordeste; de Ouro Preto (UFOP), de São Carlos (UFSCAR) e Fluminense (UFF), na 

região sudeste. 

                                                           
2 “... não temos nada melhor que a memória para significar que algo aconteceu, ocorreu, se passou antes que 

declarássemos nos lembrar dela” (RICOEUR, 2007, p. 40). A memória pode ser encarada não somente como uma 

ferramenta de guardar dados mnemônicos, mas, sobretudo, como uma capacidade de (re)significação das coisas e de 

si mesmo; trata-se de uma representação das coisas já apresentadas anteriormente para si, uma possível 

reconfiguração de tais dados guardados na memória que são despertados pela rememoração. 
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Dentre estas a UFC e UFPE não foram incluídas na pesquisa devido ao ano de 

implementação do novo currículo. O currículo da UFC foi implementado no ano de 

2013 e possui a disciplina obrigatória “Currículo, programas e avaliação em Educação 

Física”. Na UFPE, a disciplina de “Avaliação em Educação Física escolar” faz parte do 

novo currículo de 2012. Assim, no momento da coleta dos dados estes cursos ainda não 

apresentavam alunos finalistas.  

Levando em consideração todos os critérios foram selecionadas sete 

Universidades Federais do país: três no Sudeste (UFOP, UFSCAR, UFF), uma no 

centro-oeste (UFMS) e três no Nordeste (UFPI, UFAL, UFRPE). Para a produção das 

fontes visitamos as instituições do sudeste (UFOP, UFSCAR, UFF) nos meses de 

outubro e novembro de 2014, as do nordeste (UFPI, UFAL, UFRPE) em abril de 2015, 

e a do centro-oeste (UFMS) em junho de 2015. O convite foi feito aos alunos finalistas 

que estivessem cursando os dois últimos períodos do curso e a seleção dos participantes 

foi realizada com os discentes interessados e com disponibilidade. 

Em diálogo com 45 alunos (5 da UFF, 5 da UFOP, 7 da UFSCAR, 7 da UFPI, 6 

da UFAL, 7 da UFRPE e 8 da UFMS) realizamos um questionário semiestruturado, um 

grupo focal e entrevista individual. 

O questionário foi composto por 5 perguntas, 1 aberta, 2 fechadas e 2 semiabertas 

e objetivou compreender como os discentes foram avaliados na Educação Básica e 

como, os que já atuam, avaliam seus alunos. Além dos dados de identificação, possui 

quatro questões referentes à Educação Básica e uma que engloba a atuação como 

professor na Educação Básica. Posteriormente ao questionário foi realizado um grupo 

focal em que pretendeu-se um processo de rememoração individual e coletivo utilizando 

narrativas memorialísticas da trajetória com avaliação. Para isso foi delimitado de 5 a 9 

participantes por universidade. 

A entrevista individual foi realizada posteriormente com dois alunos de cada 

universidade e buscou aprofundar as narrativas com aqueles que tiveram participação 

mais efetiva no grupo focal
3
. Todo o processo de produção das fontes foi filmado com 

autorização dos participantes, para ser posteriormente transcrito. A análise realizada tem 

como base o conteúdo das narrativas e dos questionários. 

 

                                                           
3
 Na UFF os alunos não puderam participar das entrevistas individuais por conta da disponibilidade de tempo. 
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PROCESSO AVALIATIVO: DA REMEMORAÇÃO A POSSÍVEIS 

RESSIGNIFICAÇÕES 

 

Uma leitura inicial das narrativas nos fornecem pistas de como os alunos, ao 

término da formação inicial, significam suas experiências vividas com a avaliação na 

Educação Básica, o que nos possibilitou criar dois eixos de análises: 1) Experiências 

com avaliação na Educação Básica; e 2) Releitura das experiências na graduação. 

Procuramos analisar como o acadêmico ao rememorar a avaliação na Educação Básica, 

produz ou não outras leituras sobre o praticado, tomando como base o que aprendeu na 

formação inicial. E assim, identificar como a formação inicial pode contribuir para os 

futuros professores produzirem novas (re)leituras das experiências com práticas 

avaliativas mediante aos aprendizados na graduação. Para isso, levamos em 

consideração a forma como o narrador relata o como foi avaliado na Educação Básica, e 

como ele analisa essas práticas mediante as discussões e o aprendido ao longo da 

graduação. 

Apesar de estarmos dialogando com discentes que estudaram em Escolas de 

Educação Básica diferentes e de três regiões do país (sudeste, centro-oeste e nordeste), 

em todas elas as narrativas se aproximam ao relatarem o modo como foram avaliados. 

No Gráfico abaixo podemos visualizar os instrumentos e critérios avaliativos mais 

indicados pelos alunos considerando o Ensino fundamental I, II e Ensino médio. Para a 

elaboração do Gráfico 1 utilizamos todas as respostas obtidas na pergunta 3 do 

questionário (Vocês tiveram algum tipo de avaliação na Educação física na Educação 

Básica? Se sim, quais os instrumentos?). É importante ressaltar o entendimento dos 

sujeitos sobre as formas como foram avaliados, pois além de instrumentos destacam os 

critérios avaliativos como resposta. Por se tratar de uma questão aberta tiveram alunos 

que responderam não terem sido avaliados (em uma ou mais de uma etapa de ensino), 

alunos que citam apenas um instrumento e alunos que citam mais de um em cada etapa 

de ensino. Para a construção do gráfico cada resposta citada foi computada apenas uma 

vez, levando em consideração o Ensino fundamental I, II e Ensino médio. 
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Gráfico 1 – Relação entre avaliação e instrumentos avaliativos presentes na 

Educação Básica 

 

Fonte: Os autores. 

A prova foi o instrumento mais citados pelos discentes, geralmente referiam-se a 

prova escrita e/ou prática. Se tratando das provas, o que chama atenção não é sua 

utilização como instrumento avaliativo, mas a maneira como foi utilizada, 

principalmente as provas práticas em que sua valorização recaia, na maioria das vezes, 

apenas na aptidão física, como relatam Anna, Beatriz e Silvia: 

Uma prova era ficar correndo na quadra, ai quem corresse 20 minutos, direto 

ganhava uma nota e conforme parasse antes ia perdendo nota. E tinha 

também os arremessos do vôlei, handebol e do basquete (Anna Carolina, 

grupo focal UFF, 2014). 

 

[...] No ensino fundamental II, tinha uma aula especifica física, que era 

polichinelo, abdominal, flexão e os alunos que aguentassem mais tempo 

ganhavam a nota maior e aqueles que ficassem menos tempo iam perdendo 

pontos (Beatriz, grupo focal UFF, 2014).  

 

[...] o meu foi o tecnicismo do professor, isso na segunda, na terceira série, 

era mais assim, aí tinha Educação Física geral, futebol, polichinelo, e depois 

nos esportes, a gente tinha que fazer determinada quantidade de cestas 

(Silvia, grupo focal UFAL, 2015).  
 

Relatos como estes ainda se fazem presentes nos discursos de discentes de 

Educação Física. O que devemos prestar atenção é na maneira como essas experiências 

são narradas, se em tom de crítica ou de consenso com as práticas avaliativas vividas. 

Faz-se importante que a formação inicial apresente para o aluno o percurso histórico da 

Educação Física no Brasil para que entenda as mudanças ocorridas nesse cenário. 

Tomando como processo hegemônico de formação de professores no país, Palafox e 

Terra (1998) salientam que a atividade avaliativa do desempenho escolar se limitou 
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durante muito tempo, a verificar se o aluno aprendeu ou não o que foi passado para ele, 

por meio de julgamento de valor, fundamentados em padrões ou parâmetros 

preestabelecidos. Com isso, no que diz respeito à Educação Física, os autores afirmam 

que a prática dos professores nesse período esteve frequentemente ligada a reprodução 

dos modelos de ensino vinculados ao desenvolvimento da aptidão física e das 

habilidades desportivas. Para Cechella (1991) essa concepção de educação faz com que 

o professor seja unilateral também na sua concepção de avaliação, isto é, preocupe-se 

apenas com o movimento motor das habilidades técnicas, sendo eliminado todo o 

restante do processo de aprendizagem. 

A maneira como a formação inicial se apresenta para o aluno influencia na 

perspectiva e maneira como ele analisará seu processo avaliativo na Educação Básica, 

como podemos evidenciar no relato de Silvia (UFAL), ao fazer uso do termo 

tecnicismo, isso provavelmente foi aprendido na formação. Maximiano (2015) ao 

analisar o currículo prescrito da Universidade Federal de Alagoas
4
 e examinar a ementa 

e a bibliografia da disciplina (Planejamento, currículo e avaliação da aprendizagem) nos 

mostra indícios para compreender essa narrativa. A disciplina é ofertada pelo Centro de 

Educação, contudo o professor que ministra as aulas é do centro de Educação Física e, 

com base nos autores utilizados vemos uma possível matriz crítica, com diálogo intenso 

com autores da Educação e da Educação Física sobre avaliação de ensino-

aprendizagem.
5
 Na proposição dos autores referenciados na disciplina ofertada pela 

UFAL (BENTO, 2003; DARIDO, SOUZA JÚNIOR, 2007; VENÂNCIO, DARIDO, 

2012; BETTI, ZULIANI, 2002; LIMA, 1994; MOREIRA, SILVA, 1995; MASETTO, 

1995), vemos uma crítica à avaliação focada em uma perspectiva tecnicista, sobretudo 

as centradas na aprendizagem e no desenvolvimento motor. 

Santos (2005) chama atenção para a dificuldade que o docente tem em pensar para 

além da medida. Para ele a ressignificação dos modelos e instrumentos avaliativos, em 

consonância com as novas perspectivas teórico-metodológicas continua, em seu cerne, 

contribuindo para a lógica de classificação/controle do exame. E que é indispensável 

realizar uma ruptura com o paradigma epistemológico que circunscreve o processo 

                                                           
4
 De nove licenciaturas em educação física de Universidades brasileiras, entre elas a UFAL. 

5
 Na ementa da diciplina “Planejamento, currículo e avaliação da aprendizagem” (UFAL) tem como principais 

referências autores da área da Educação Física: Bento (2003), Darido e Souza Júnior (2007), Venâncio e Darido 

(2012), Betti e Zuliani (2002) e da Educação: Lima (1994), Moreira e Silva (1995), Masetto (1995). 
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avaliativo, para que se possa formular uma teoria de avaliação, superando os limites da 

teoria da medida, e assim, implementar práticas pedagógicas com novos significado. 

Pela sua especificidade e processo histórico, quando se pensa em avaliar em 

Educação Física se pensa em avaliar a prática. Desse modo, segundo Maximiano (2015) 

é importante entendermos o sentido do que vem a ser essa prática. Para a autora 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. Nas aulas de Educação Física, as 

práticas demandam uma avaliação que leve em consideração outro tipo de saber. 

Segundo Charlot (2000) o saber existe sob formas especificas de relação com o mundo, 

e nessa relação existem diferentes tipos de figuras do aprender, que são: objetos-saberes, 

objetos cujo uso deve ser aprendido, atividades a serem dominadas e dispositivos 

relacionais
6
. Não pretendemos aqui negar o uso da prova prática na Educação Física, 

mas a sua utilização como único instrumento avaliativo e sua valorização ao 

rendimento, pois apesar de a Educação Física valorizar outra relação com o saber, 

quando comparada com as demais disciplinas, não devemos nos utilizar apenas do saber 

domínio para avaliar. No relato de Jackson vemos a relação de diferentes tipos de saber 

envolvidos nas aulas de Educação Física que vivenciou em sua Educação Básica 

Eu tive um ótimo professor de Educação Física no ensino médio, ele cobrou 

tanto a parte prática como a teoria. A forma como ele avaliava a gente era a 

cada mês uma prova, e nesse caso, cada prova dessa era uma modalidade 

esportiva. Eram três aulas por semana e uma ele dava aula teórica sobre 

aquela prática e nas outras duas aulas era prática em que ele ensinava passo a 

passo a modalidade e isso fez com que a gente desenvolvesse bem melhor a 

questão da prática da Educação Física e ele aplicava então ao final do mês 

aquela prova teórica em que testava o conhecimento daquela modalidade e 

também logo após essa prova teórica ele realizava uma prova prática na 

quadra onde a gente iria demonstrar para ele o que a gente teria vivenciado ao 

longo daquele mês. Então eu acharia importante que todos os professores 

procurassem fazer esse tipo de associação com a prática e teoria na Educação 

Física escolar (Jackson, grupo focal UFPI, 2015). 

Jackson relata ter tido um ótimo professor de Educação Física na Educação 

Básica. Ao narrar sua experiência faz um movimento que Charlot (2000) chama de 

leitura positiva. Para o autor “[...] é prestar atenção também ao que as pessoas fazem, 

conseguem, têm e são, e não somente àquilo em que elas falham e às suas carências”. 

Ao rememorar suas experiências avaliativas o discente se mostra preocupado com a 

                                                           
6 Ver Charlot (2000, p. 68). 
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formação que seus colegas de profissão estão tendo, principalmente no que se refere à 

tensão existente na relação teoria e prática. Esse movimento se dá no momento em que 

ele faz uma leitura do passado em ressignificação com o que aprendeu na formação. 

Maximiano (2015) ao analisar o currículo prescrito de nove licenciaturas em Educação 

Física de universidades brasileiras nos traz indícios para compreender essa dicotomia, 

ao analisar o currículo da Universidade Federal do Piauí constatou-se que a disciplina 

de avaliação da aprendizagem é ofertada pelo departamento de Educação e que o 

professor responsável por ministrar as aulas não é da área da Educação Física. Com 

isso, a autora questiona se essa disciplina aborda a discussão geral e especifica da 

aprendizagem quando se pensa na Educação Física como componente curricular. 

Outro critério que os discentes evidenciam refere-se à avaliação pautada em 

aspectos comportamentais, como a participação e presença, conforme pode ser 

observado abaixo: 

[...] na maior parte da minha Educação Física escolar, a avaliação do 

professor era feita por conceito, mas principalmente por participação. Tipo, o 

aluno ganhava determinada nota, que vinha em conceito de bom, muito bom, 

regular... E ele avaliava de acordo com a participação do aluno na aula, se ele 

participava se procurava aprender o que o professor estava passando, mesmo 

sem ter tanta habilidade em determinada atividade ou mesmo só de não 

atrapalhar a aula, coisa que acontece muito em Educação Física. Na maior 

parte da minha Educação Física escolar a avaliação do professor era feita 

dessa forma, de acordo com o comportamento (Renan, grupo focal UFOP, 

2014). 

[...] a minha avaliação foi isso participação e presença e aí o conceito era 

transformado em nota (Eduardo, grupo focal UFRPE, 2015). 

Darido (2012) salienta que ao contrário do que ocorria em décadas passadas, para 

atribuir notas, muitos professores de Educação Física têm preferido utilizar critérios 

mais relacionados à participação, ao interesse e à frequência do que, exclusivamente, 

aos resultados do desempenho dos alunos em testes físicos e habilidades motoras, como 

evidenciou Anna Carolina, Beatriz (UFF) e Silvia (UFAL). Porém a autora aponta que 

embora esse seja um aspecto importante a ser incorporada na avaliação, apenas a 

participação é insuficiente para ajudar o aluno a aprender Educação Física e incorporá-

la na sua vida.  

Santos e Maximiano (2013) ao analisarem as experiências de avaliação 

vivenciadas por alunos do curso de formação inicial do CEFD/UFES, nas aulas de 

Educação Física da Educação Básica encontram resultado semelhante e chamam 

atenção para o uso da avaliação como mecanismo de controle. Para os autores participar 
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da aula é condição para que ela aconteça. Contudo, a utilização dessa atitude como 

critério avaliativo, que tem suas implicações em uma nota, é uma forma utilizada pelo 

professor para que o aluno faça aula de Educação Física. Além disso, a centralização 

nos atributos relacionados com os comportamentos e atitudes, em detrimento dos 

aspectos relativos às demais dimensões do conhecimento, não fornece aos alunos dados 

mais amplos para visualizar a diversidade e complexidade das práticas pedagógicas. 

Ainda se referindo a presença nas aulas, aqui entendida como frequência e 

utilizada exclusivamente como critério para aprovação, as narrativas de Éderson, 

Guilherme e do grupo focal da UFAL nos dá pistas desse mecanismo de controle: 

 

[...] No fundamental I era só a questão da presença, se eu participava das 

aulas e se eu ia. Minha nota era dada pela quantidade de presença que eu 

tinha (Éderson, grupo focal UFPI, 2015). 

No meu foi, de quando eu me lembro, presença. Quem não tinha presença 

normalmente levava atestado ou pedia dispensa porque fazia academia. A 

estrutura das aulas não dava abrangência para avaliação, sempre foi rolar a 

bola. Só no fundamental I que eu fui ter uma professora que tentou ensinar 

uma coisa diferente, mas depois disso nada (Guilherme, grupo focal 

UFSCAR, 2014). 

[Como vocês foram avaliados na Educação Básica em Educação Física?] 

Presença (Dandara, Juliana, Ricardo, Milton, grupo focal UFAL, 2015). 

 

Essa é uma forma de avaliação bastante comum e que também vem sendo 

questionada pela sua incoerência. Está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei nº 9.394) a frequência mínima de setenta e cinco por cento do 

total de horas letivas para aprovação. Já é subentendido pelos alunos que a frequência é 

algo obrigatório na Escola, portanto, nas disciplinas que a compõe. Com isso, 

utilizando-se apenas desse critério a avaliação só cumprirá uma formalidade exigida 

pela Escola. Para Rombaldi e Canfield (1999) isso é uma inversão de valores, pois o 

mínimo esperado de um aluno passa a ser critério para sua aprovação. 

Para além dos discentes que foram avaliados e citam os instrumentos e critérios 

utilizados, há aqueles que relatam que não foram avaliados na Educação Básica, como 

discorrem: 

[...] Minha Educação Física no ensino fundamental eu não tive, era 

basicamente presença [...] (Marcelo, grupo focal UFRPE, 2015). 

Eu também nunca tive nenhum tipo de avaliação, era frequência e o número 

de presença era a nota. Nem a participação, era só a frequência mesmo 

(Bruno, grupo focal UFSCAR, 2014). 
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No meu ensino médio, não existia uma avaliação, todo mundo acabava 

passando com dez participando ou não da aula (Beatriz, grupo focal UFF, 

2014). 

Honestamente eu não lembro de nada, porque eu particularmente nunca tive 

prova de Educação Física, em todo meu ensino fundamental nunca tive uma 

prova escrita e eu lembro que eu só fazia as atividades. Não lembro dela 

cobrando alguma coisa, nem trabalho eu acho, nem desse tipo de avaliação eu 

lembro (Nayara, grupo focal UFSCAR, 2014). 

[...] e no geral em conversas também, na Educação Física pelo menos, era no 

final de cada bimestre, mas não para perguntar se o conteúdo que ele passou, 

você obteve êxito e conseguiu aprender, mas sim para saber se a aula estava 

divertida, se a gente estava gostando de ir pra quadra, se tinha algum atrito 

entre algum aluno com relação à indisciplina. Mas não tinha avaliação para 

saber se houve mesmo aquisição do conhecimento ou não (Otávio, grupo 

focal UFOP, 2014). 

Eu já falei que não tive avaliação. Tive nada, nem Educação Física direito eu 

posso dizer que eu tive porque a professora chegava e dava uma bola de vôlei 

para as meninas e de futebol para os meninos e ai quem não quisesse fazer 

nada ficava lá conversando. Ela não ensinou nada e nunca cobrou nada, eu 

nem sei como ela avaliava (Katiane, grupo focal UFMS, 2015). 

Apesar dos discentes relatarem que não foram avaliados, as narrativas 

demonstram indícios de avaliação. Marcelo e Bruno alegam não terem tido avaliação, 

pois não consideram a presença como tal. Já Beatriz não considera a participação como 

avaliação, percebemos em sua narrativa a ênfase que é dada a nota, sendo desvalorizado 

o aprendizado no processo. Nayara assim como Otávio e Katiane alegam não terem sido 

avaliados pela ausência de instrumento e/ou critérios avaliativos, ou seja, pelo fato de o 

professor não deixar claro para os alunos o que iria ser avaliado e quais instrumentos 

seriam utilizados para isso. 

Vemos na maioria das narrativas a preocupação na atribuição de notas, uma 

avaliação classificatória, balizada na ideia de mérito, julgamento, punições e 

recompensa. E percebemos no Gráfico 1 um pequeno movimento (5%) daquilo que 

Esteban (2003) chama de ressignificação do exame que é acompanhada pela troca das 

notas por conceitos. Para a autora, são faixas mais amplas que permitem incorporar à 

avaliação informações adicionais e relevantes sobre a aprendizagem de cada um como 

um processo que ultrapassa os resultados apresentados e que não pode ser reduzido ao 

desempenho nem limitado à atividade cognitiva. Porém a classificação ainda articula 

esse processo, pois sempre a expressão do resultado da avaliação é posta numa 

hierarquia em que alguns são atribuídos valores positivos e a outros valores negativos. 
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Na visão de Esteban (2003, p. 28) “Sem desconsiderar a potencialidade de 

transformação que o debate sobre avaliação qualitativa traz para o cotidiano escolar, no 

momento em que estamos ela ainda se pauta na classificação”. Para Hoffmann (2001) os 

estudos sobre avaliação não pode se reduzir a elaboração e aplicação de instrumentos de 

medida, sistemas de atribuição de notas e conceitos, critérios de aprovação e 

reprovação. Nas palavras da autora, “[...] tal reducionismo resulta na concepção 

extremada de avaliação enquanto testagem e julgamento, desprovida do seu significado 

de uma ação reflexiva e de acompanhamento do processo de aprendizagem, do seu 

sentido mais amplo de mediação e de favorecimento de um saber crítico”. 

A autora ainda alerta sobre a necessidade de uma melhor preparação de 

professores nos cursos de formação que possibilitem o ressignificar da avaliação. As 

experiências de vida dos futuros docentes não pode fazer parte daquilo que a autora 

chama de currículo nulo (aquilo que os estudantes não têm podido aprender nos cursos 

que os preparam), pois no que se refere à formação em avaliação essa estratégia de 

rememoração de suas experiências é altamente pertinente ao significado pessoal da 

história vivida pelos estudantes em termos de crenças e representações. Isso lhes 

permite descobrir novos caminhos para essa prática, ao invés da reprodução acrítica dos 

modelos que vivenciaram. 

Por meio disso vê-se a importância de debater/problematizar a temática avaliação 

no curso de formação inicial. Nas narrativas abaixo vemos a mudança de perspectiva 

das discentes ao desconstruírem uma visão de Educação Física que adquiriram quando 

alunas para assim dar sentido a sua prática avaliativa após entrar no curso de formação. 

 

Eu achava que a minha Escola que eu fiz o ensino fundamental II e o ensino 

médio era a melhor Escola no quesito Educação Física porque tinha o 

quarteto fantástico mais o atletismo e, às vezes, no verão tinha aula de 

natação. [...] vi que aquilo era sempre as mesmas coisas e para mim era super 

legal porque um dia era vôlei, no outro era futebol, no outro era basquete e ai 

eu achava que era muito legal isso. Depois eu entrei na faculdade e vi muitas 

outras coisas, muitas outras opções que a Escola pregava aquela coisa de: 

nossa, essa é a Educação Física. Daí chega uma hora que você vê que é algo 

muito além daquilo, que pode oferecer muito mais coisa. Depois que eu 

entrei na faculdade eu fiquei um pouco chateada, muito decepcionada e 

depois eu comecei a ser mais crítica, fui lá algumas vezes e olhei de outro 

jeito a Escola (Gabriela, grupo focal UFSCAR, 2014). 

Para mim, eu acho que não só para mim, mas tinha a melhor nota quem era 

mais habilidoso, pelo menos na minha época, quem jogava melhor futebol 

sempre tinha dez ou quem jogava vôlei. Só tinha futebol e vôlei. Quem não 

sabia jogar e não era habilidoso ficava com nota ruim mesmo ou não jogava. 
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E hoje a gente vê completamente diferente, a gente pode avaliar a 

participação, mas não habilidade, não pelo fato de você ser mais habilidoso 

ou não. Mas a participação se demonstrou interesse, é uma das coisas que eu, 

por exemplo, avaliaria como professora. Se mostrou interesse e tentou 

participar, tentou fazer, se se sentiu atraído por aquela atividade que eu 

propus, ou coisa assim. E não quem é mais habilidoso, que joga melhor 

futebol vai ter dez (Suzana, grupo focal UFSCAR, 2014). 

Gabriela narra como a formação inicial impactou na maneira como ela enxergava 

a Educação Física enquanto aluna da Educação Básica e a nova perspectiva construída 

agora prestes a se tornar docente, a amplitude e as possibilidades existentes no campo, 

para além das práticas vivenciadas por ela. Já Suzana relembra o modo como foi 

avaliada e o que era valorizado. Além disso, busca diminuir a ênfase na avaliação do 

rendimento físico e habilidade motora, projetando, diferentemente do que vivenciou 

outra possibilidade para a avaliação, nesse caso pautada na participação.  

Analisando as narrativas anteriores referentes à participação e a de Suzana vemos 

que os discentes tem diferentes entendimentos sobre isso, ora a participação é entendida 

e narrada (por eles) como algo negativo, como uma forma utilizada pelo professor para 

que o aluno faça a aula, ora entendida no sentido de propiciar interação e inclusão nas 

aulas, demonstrar interesse nas atividades.  

Além de a formação inicial influenciar na mudança de perspectiva dos discentes, 

vemos nas narrativas de Natasha e Amanda a preocupação quanto ao modo de avaliar 

Assim, em discussão nossa a gente é até orientado a utilizar mais de três 

métodos de avaliação. Eles falam que nunca é interessante você usar um ou 

outro só, você tem que utilizar vários para agregar vários alunos e ter também 

várias formas de você pegar... Esse aluno aqui participa em toda aula, mas 

quando entra na sala de aula e a gente está passando alguma coisa ele não 

deixa a gente falar... Então é uma forma também de você dá uma equilibrada, 

esse aluno é um bom aluno em prática, mas em aula teórica ele não é, não só 

isso né. [...] tem aluno que, realmente, não é bom fazendo atividade, mas é 

bom explicando no papel ou desenhando. E isso já aconteceu com a gente em 

sala de aula (Natasha, entrevista individual UFSCAR, 2014). 

 

Eu acredito que tudo vai depender da sala, dos alunos, minha avaliação vai 

ser montada em cima disso, eu pretendo utilizar várias formas de avaliação, 

não uma somente, não só prova escrita, tentar mesclar um pouco para atingir 

tipo o ponto máximo e tentar acertar essa avaliação. Porque eu acho muito 

errado você avaliar só a participação, e acho muito errado avaliar só a prova 

escrita então eu quero mesclar um pouco para tentar dar certo (Amanda, 

grupo focal UFMS, 2015). 

 

Assim como as discentes, Esteban (2002) chama atenção para a sala de aula como 

espaço plural, ressaltando a necessidade de criar condições para a interpretação das 
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experiências múltiplas que os sujeitos trazem para o cotidiano, favorecendo a 

apropriação das interpretações e conhecimentos que se mostrem necessários. 

Levando em consideração que as práticas da Educação Física demandam uma 

avaliação que leve em consideração outros tipos de saber, Santos et al (2015, p.215) 

relatam a necessidades de se produzir práticas avaliativas que levem em consideração os 

saberes valorizados pela educação escolarizada e as especificidades da Educação Física 

como componente curricular. Salientam ainda que “o professor precisa apropriar-se da 

compreensão do aluno, eixo do processo de avaliação, pois uma resposta diferente da 

esperada não significa ausência de conhecimento, pode ser uma solução criativa com a 

utilização das ferramentas e conhecimentos que ele possui”. 

Melo et al (2010) dá visibilidade ao portfólio como possibilidade de avaliação, em 

que possibilita ao aluno refletir sobre a construção de seu conhecimento, fornecendo 

evidências relacionadas a seus avanços e dificuldades de forma contínua e formativa, 

recolhidas a partir das atividades realizadas ao longo do processo de ensino e 

aprendizagem. Para os autores é durante a formação que o professor deve ter contato 

com as diferentes formas de avaliar. Pois, a transformação da prática avaliativa do 

professor de Educação Física será potencializada se forem instituídos na licenciatura e 

nos interiores escolares, momentos de discussão, entre os pares, de teorias estudadas e 

de questões acerca da prática pedagógica. E como resultado desse processo de reflexão 

coletiva poderá surgir novas práticas, além da possibilidade de se incrementar um modo 

diferente no processo de ensinar, aprender e avaliar. 

Nos relatos de Gabriela, Glauco, Taissa e Milton vemos a contribuição da 

formação inicial entrelaçadas em seus discursos ao projetarem o modo como irão avaliar 

quando docentes. 

 

[...] pretendo por em prática boa parte do que eu vi aqui, ser diferente do que 

toda Escola da minha cidade é, rola bola, não tem conteúdo, não dá aula 

direito, e eu pretendo ser diferente, tentar levar o que eu aprendi aqui na 

faculdade para lá. Fazer um planejamento com uma sequência de aulas com 

coerência, avaliar os alunos de verdade, eu penso isso (Gabriela, grupo focal 

UFSCAR, 2014). 

Eu iria avaliar tanto a prática como teórica, na pratica eu iria fazer uma micro 

prova, por exemplo, no futsal, eu iria avaliar o arremate, a precisão e algumas 

formas como o drible e o passe. Só que eu não iria avaliar a perfeição, eu iria 

avaliar a evolução, porque a avaliação prática começa desde o primeiro dia de 

aula com os alunos e você está lá vendo a evolução diariamente.  E a teórica 

é um meio dele mensurar o que ele conhece na prática (Glauco, entrevista 

individual UFPI, 2015). 
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[...] talvez eu ofereça uma prova prática e teórica com relação às modalidades 

a serem trabalhadas, mas eu penso ir, além disso, eu gostaria de introduzir os 

PCNs, dá respaldo para introduzir os temas transversais, e a partir disso como 

já disse também, talvez a partir de análises da situação atual, a gente possa 

trabalhar alguma coisa nesse sentido, da visão dos alunos com relação à 

atualidade, com os problemas que apresentam (Taissa, grupo focal UFMS, 

2015). 

[...] mas hoje nas minhas aulas eu estou mudando, eu acho que a presença é 

essencial!  Porque sem a presença eu não tenho contato então acho que 

existe... O professor tem que dar esse estimulo para que o aluno venha 

participar, essa participação, essa interação essa inclusão vamos dizer, vai ser 

avaliado, na minha avaliação tem que ser assim, na minha pratica 

avaliativa...é desse jeito participativo, o aluno que está procurando saber, ter 

interação, está querendo entender, está querendo fazer a adaptação de uma 

brincadeira com regras, adaptando algumas regras, isso daí é uma avaliação 

construtiva, não atribuição porque ele faz tantas cestas. Acho que isso vem 

mudando com o tempo dentro da Educação Física (Milton, grupo focal 

UFAL, 2015). 

 

No relato de Glauco vemos novamente a avaliação convergir para a tensão 

presente na relação teoria e prática. Com base em Certeau (2002) compreendemos que 

essa relação é indissociável, pois as teorias são produzidas em articulação com as 

práticas, assim como as práticas estão imbricadas às teorias. É importante ressaltar que, 

assim como as experiências avaliativas anteriores, a maneira como o curso idealiza a 

formação influencia na perspectiva e maneira que o aluno irá avaliar. Nessa direção 

Mendes, Nascimento e Mendes (2007) destacam a importância de as diferentes 

disciplinas que constituem o currículo da formação inicial se dedicaram às discussões 

sobre a avaliação. Isso pode ser uma possibilidade de melhorar/ampliar o debate sobre 

essa temática, assim como a formação profissional para lidar com práticas avaliativas 

mais qualitativas.  

Nesse sentido, deve-se buscar compreender esses processos formativos. Nóvoa 

(1995) aponta a necessidade de investigarmos as interelações das dimensões pessoais e 

profissionais do futuro professor, com isso, colocar o aluno no papel de professor 

aprendente, na ação de pesquisar sua própria prática e buscar ressignificá-la, de formar-

se a futura prática profissional do magistério. 

Apesar de na rememoração da Educação Básica ter tido grande incidência da 

avaliação como valorização do rendimento e uma supervalorização da nota quando 

analisamos as narrativas dos futuros docentes, ao projetarem sua prática avaliativa, estas 

questões perdem força diante das novas perspectivas que vão sendo construídas nos 

meios formativos.  
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Vale ressaltar que a formação inicial não é o único meio formativo, a Escola, o 

trabalho, formação continuada e outros meios também fazem parte, mas é nela que o 

aluno deve ser oportunizado a refletir sobre as práticas avaliativas para que entenda o 

modo como foi avaliado em sua Educação Básica e o modo como avaliará quando for 

professor, para que possa o fazer criticamente e não apenas reproduzindo aquilo que 

vivenciou em sua história com momentos avaliativos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se neste trabalho analisar como o acadêmico ao rememorar a avaliação na 

Educação Básica, produz, ou não, outras leituras sobre o praticado, tomando como base 

o que aprendeu na formação inicial sobre avaliação.  

Apesar de se tratar de sete instituições distintas, as narrativas dos discentes se 

aproximam quando analisamos suas respostas sobre as experiências avaliativas no 

rememorado com a Educação Básica. Os principais critérios avaliativos vivenciados por 

eles foram provas, participação e presença. Chama a atenção o uso da prova prática com 

ênfase no rendimento e; o uso da participação e presença como mecanismo de controle. 

Encontramos ainda aqueles que não reconhecem terem sido avaliados na Educação 

Básica, porém em seus relatos podemos ter indícios de avaliação. Na verdade ao 

fazerem esse movimento os discentes evidenciam suas críticas sobre o modo como seus 

professores lidavam com a nota não a reconhecendo como momento avaliativo. 

Apesar de na rememoração da Educação Básica ter tido grande incidência da 

avaliação como valorização do rendimento e uma supervalorização da nota quando 

analisamos as narrativas dos futuros docentes, ao projetarem sua prática avaliativa, estas 

questões perdem força diante das novas perspectivas que vão sendo tecidas nos meios 

formativos, num movimento de (des)construção da visão de Educação Física que 

adquiriram quando alunos para assim dar sentido a sua prática avaliativa após entrar no 

curso de formação. 

As narrativas sobre a formação inicial também nos indicia uma formação 

preocupada em minimizar a ênfase na avaliação do rendimento físico, buscando por 

meio da participação integrar, incluir e despertar o interesse dos alunos nas aulas. 

Observamos também uma dicotomia entre teoria e prática em seus discursos. Para 
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compreendermos esses e outros apontamentos presentes nas narrativas fez-se necessário 

entender que assim como as experiências anteriores, a maneira como o curso idealiza a 

formação influencia na perspectiva de avaliação do aluno. Com isso, pretendeu-se nesse 

texto, discutir o debate na correlação entre avaliação e formação inicial promovendo um 

diálogo entre eles, objetivando não fragmentá-lo. Além disso, destacamos a narrativa 

como perspectiva de formação e de pesquisa que tem possibilitado um movimento de 

autoformação docente, especificamente para discutir a avaliação. 

Buscando ampliar o debate sobre avaliação na formação inicial, as análises 

projetadas neste estudo apontam para a necessidade de novas pesquisas que se 

aprofundem na discussão das práticas de leituras que os alunos fazem com o ofertado na 

disciplina avaliação de Educação Física para entender como se dá a compreensão dos 

alunos em relação às apropriações que fazem das obras indicadas nas bibliografias das 

disciplinas. Além disso, faz-se necessário analisar como a avaliação é discutida em 

diferentes instituições e regiões do país entendendo o papel da formação inicial na 

constituição de um corpo de práticas que possibilitem a produção de experiências para 

atuação docente da Educação Física na Educação Básica. 
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