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RESUMO 

 

A avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar encontra desafios que 
vão além dos presentes nos demais componentes curriculares. A forma como a 
área organiza e avalia a relação dos corpos dos sujeitos com os objetos de 
conhecimento, gera possibilidades que parecem ainda pouco compreendidas no 
cotidiano escolar. Para além das dimensões dos conteúdos (atitudinal, 
procedimental e conceitual), apresentadas nos Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998), a área encontra na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 
2017) outras demandas organizativas. A proposta é pensar como os estudantes 
se relacionam com os objetos de conhecimento, privilegiando agora oito 
dimensões, o que nos levou ao problema de como é possível estruturar uma 
proposta de avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, 
contemplando as oito dimensões apresentadas na BNCC? O presente estudo 
objetivou problematizar uma experiência pedagógica na Educação Física Escolar, 
refletindo acerca da avaliação da aprendizagem na perspectiva das dimensões de 
conhecimento. Foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa exploratória, no formato 
de relato de experiência, que consistiu em elaborar e experimentar momentos 
formais de avaliação da aprendizagem, para uma turma do 8º ano do ensino 
fundamental. Ao todo foram seis instrumentos avaliativos com suas respectivas 
fichas de registro. A observação participante foi a técnica utilizada para construção 
dos dados de campo por meio de roteiros de observação. A análise documental 
foi utilizada para confrontar as descrições dos roteiros de observação com os 
princípios norteadores para a elaboração de instrumentos, transformados em 
categorias de análise. Como resultados, podemos destacar a construção e defesa 
dos próprios princípios norteadores, uma vez que o momento avaliativo deve ser 
um momento formativo, extensão do processo de ensino-aprendizagem, não 
devendo se encerrar em si mesmo e por isso não faz sentido apontar instrumentos 
como certos e/ou errados. Outro resultado é a ampliação da noção de instrumento 
de verificação da aprendizagem, enquanto um conjunto de ações que objetivam 
favorecer que os estudantes expressem suas habilidades, atendendo aos 
princípios construídos. Não se deve confundir com as fichas de registros, estas, 
apesar de integrar os instrumentos, apenas devem registrar graficamente as 
especificidades dos mesmos. As próprias fichas e súmulas desenvolvidas para 
nossa experiência são resultados relevantes que apontam como elaborar e 
conduzir momentos avaliativos. As soluções encontradas para supressão dos 
dilemas e dificuldades de uma empreitada deste tipo aparecem também como 
resultados, como a escolha em conjugar algumas dimensões no mesmo 
instrumento em decorrência do pouco tempo efetivo de aula. Outra é o balanço 
entre o uso de instrumentos mais complexos e trabalhosos com outros mais 
simples e práticos para se adequar às demandas do professor. Concluímos que 
as experiências desenvolvidas aqui apontam uma possibilidade satisfatória, e 
ainda pouco explorada, de se avaliar as aprendizagens na Educação Física 
Escolar, considerando as diversas formas dos estudantes se relacionarem com 
os objetos de conhecimento. 

 
 

Palavras-chave: Educação Física Escolar. Avaliação da aprendizagem. 
Dimensões do conhecimento. Base Nacional Comum Curricular 



 
 

ABSTRACT 

 

The assessment of learning in Physical Education in Schools finds challenges that 
go beyond those present in other curricular components. The way in which the 
area organizes and evaluates the relationship of the subjects' bodies with the 
objects of knowledge, generates possibilities that still seem to be poorly 
understood in the school routine. In addition to the dimensions of the contents 
(attitudinal, procedural and conceptual), presented in the Parâmetros Curriculares 
Nacionais (1998), the area finds in the Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 
2017) other organizational demands. The proposal is to think about how students 
relate to the objects of knowledge, privileging now eight dimensions, which led us 
to the problem of how it is possible to structure a proposal for evaluating learning 
in Physical Education at School, contemplating the eight dimensions presented in 
the BNCC? The present study aimed to problematize a pedagogical experience in 
Physical Education at School, reflecting on the assessment of learning from the 
perspective of the dimensions of knowledge. An exploratory qualitative research 
was developed, in the format of an experience report, which consisted of 
elaborating and experimenting formal moments of learning assessment, for a class 
of the 8th grade of elementary school. Altogether there were six evaluation 
instruments with their respective registration forms. Participant observation was 
the technique used to construct the field data through observation scripts. 
Documentary analysis was used to compare the descriptions of the observation 
scripts with the guiding principles for the elaboration of instruments, transformed 
into analysis categories. As a result, we can highlight the construction and defense 
of the guiding principles themselves, since the evaluative moment must be a 
formative moment, an extension of the teaching-learning process, and should not 
end in itself and therefore it does not make sense to point out instruments such as 
right and / or wrong. Another result is the expansion of the notion of a learning 
verification instrument, as a set of actions that aim to encourage students to 
express their skills, taking into account the built principles. It should not be 
confused with the record sheets, these, despite integrating the instruments, should 
only graphically record their specifics. The fact sheets and summaries developed 
for our experience are relevant results that point out how to elaborate and conduct 
evaluative moments. The solutions found to suppress the dilemmas and difficulties 
of such an endeavor also appear as results, such as the choice to combine some 
dimensions in the same instrument due to the short time spent in class. Another is 
the balance between the use of more complex and laborious instruments with 
others that are simpler and more practical to adapt to the teacher's demands. We 
conclude that the experiences developed here point to a satisfactory, and still little 
explored, possibility of evaluating learning in school physical education, 
considering the different ways that students relate to the objects of knowledge. 
 
 
Keywords: School Physical Education. Learning assessment. Knowledge 
dimensions. Common National Curriculun Base. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

No ano de 2015, ocorre a primeira seleção para formação de um coletivo 

de professores de Educação Física das redes municipais e estaduais de todo o 

Brasil, com o intuito de ofertar o primeiro Mestrado Profissional em Educação 

Física em Rede Nacional (ProEF) autorizado pela Capes, que teve como 

Universidade proponente a Unesp campus Rio Claro. Algo inédito na área e com 

o perfil bem definido, a saber: colaborar na qualificação e aperfeiçoamento, em 

nível de mestrado, aos professores das redes públicas municipais e estaduais de 

ensino, desenvolvendo pesquisas aplicadas e contextualizadas aos seus 

respectivos ambientes de atuação pedagógica. 

Desta forma, a proposta foi que as pesquisas desenvolvidas por meio 

deste programa, decorressem de grandes problemas encontrados nas realidades 

de ensino que cada professor mestrando tem se deparado. Devendo cada tema 

deste ser, tematizado, problematizado, compartilhado e tratado técnico-

cientificamente, a fim de produzir um trabalho acadêmico relevante para sua 

realidade e tantas outras que apresentam dificuldades afins. 

No entanto, grandes são os problemas de qualquer componente curricular 

das redes públicas de todo o país. A Educação Física Escolar (EFE) apresenta 

muitos dos problemas comuns a outros componentes, bem como outros tantos 

relacionados a sua especificidade, história, estrutura e conceitos que ainda estão 

longe de serem resolvidos. 

Tendo em vista uma gama multivariada de problemas encontrados na 

atuação docente dos professores de Educação Física Escolar, este trabalho 

mostra-se como uma tentativa de avançar nos limites pessoais do professor-

pesquisador1, autor deste estudo, bem como dos professores da área, no que 

tange a avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, propondo uma 

estruturação do processo com base nas dimensões do conhecimento dispostas 

na Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017). 

 
1 O termo “professor pesquisador” foi utilizado nesta pesquisa para sempre se referir ao responsável pela 
pesquisa e que é também o professor que atua na escola campo de investigação, responsável pelas 
experiências observadas. Segundo Fagundes (2016), o conceito tem origem em Stenhouse (1975, 1981) na 
Inglaterra, mas teve ampla divulgação no Brasil por meio de Nóvoa (1992). Embora concordamos com os 
estudos que investigam essa dupla função e sua importância para a formação de professores, não 
trataremos das questões que envolvem tal conceito e seus desdobramentos. 
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Entre tantos problemas e seus respectivos desafios pedagógicos, vemos 

no ato de avaliar o processo de aprendizagem uma lacuna enorme a ser 

preenchida pela educação escolarizada, de modo geral, e na Educação Física 

com uma atenção ainda maior. Há dois motivos que nos fazem refletir sobre o fato 

de ser mais agravante para o componente curricular em questão, no que tange a 

avaliação da aprendizagem. 

O primeiro, se refere ao processo histórico da área que sempre se 

relacionou com a avaliação da aprendizagem de modo reducionista. Embora 

compreendamos que cada momento histórico tenha produzido conceitos 

correspondentes ao que se percebia do fenômeno da aprendizagem e seus 

modos de aferição, é possível reconhecer um fosso entre as práticas avaliativas 

da Educação Física com as contribuições acadêmicas da grande área da 

Educação ao que se refere a avaliação. A Educação Física no âmbito escolar 

pareceu não se nutrir das ciências que dão suporte aos pressupostos da 

educação escolarizada, como as teorias de aprendizagem, os métodos e modelos 

de ensino, a avaliação da aprendizagem e seus desdobramentos.   

Passamos de testes físicos a desempenho esportivo e caímos também 

em avaliações conteudistas em que os estudantes devem decorar sobre aspectos 

históricos, datas, nomes, e regras dos assuntos “teóricos” para realizarem provas 

escritas, conforme nos mostra Darido (2012). Faz parecer que o componente 

curricular, outrora atividade, nunca teve clareza da sua efetiva função pedagógica 

na escola e consequentemente não estabeleceu um conceito e práticas efetivas 

de avaliação da aprendizagem. 

O segundo ponto, diz respeito à característica própria da área enquanto 

componente curricular “predominantemente prático”, ou dito de forma melhor, um 

componente curricular que tem como objeto de conhecimento o movimentar-se2 

humano nas diferentes práticas corporais socialmente compartilhadas. 

Isso quer dizer que a Educação Física Escolar deve refletir e produzir um 

sistema de ensino e de avaliação que corresponda eficazmente à sua 

especificidade motriz dentro do ambiente escolar. Ora, se o movimentar-se é a 

 
2 Expressão advinda da sociologia do movimento humano, apresentada na área por Kunz (2001), 

se refere a necessidade de se compreender o movimento humano como um diálogo entre 
homem e mundo, para além do puro deslocamento físico. O autor defende a impossibilidade de 
se pensar o ser que se movimenta desassociado do mundo de sentidos culturais que a relação 
homem-movimento-mundo expressa.  
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base do fazer pedagógico desta área, é coerente que o ensino (as situações que 

permitem aprender determinados conhecimentos), e consequentemente o avaliar, 

estejam equalizados às diversas dimensões humanas desse conhecer que se dá 

pelo corpo que se movimenta. 

A crítica levantada aqui é a incoerência do ensino regular que enxerga a 

educação como uma ação puramente “mental”, como se isso fosse possível, o 

que acarreta numa compreensão de avaliação ancorada em provas e testes, 

negligenciando o corpo como unidade que aprende de tantas formas como se 

possa ser e estar no mundo. 

Acreditamos que a Educação Física tem a oportunidade de superar esse 

ensino com base em concepções de corpo e aprendizagem reducionistas. O fato 

de seu objeto de conhecimento lidar com os corpos dos sujeitos e as práticas 

corporais, culturalmente construídas, permite-lhe um protagonismo na 

instauração de novos paradigmas, olhares e práticas de ensino que considerem a 

riqueza desse corpo aprendente. 

Refletir sobre a avaliação da aprendizagem necessariamente passa pela 

discussão de como se dá o aprender humano, bem como a compreensão de todo 

o processo de ensino. Afinal, o ato de avaliar tem óticas distintas. Eu avalio o 

processo de ensino em si, ou seja, os atos que o professor encena na direção das 

aprendizagens; eu avalio o que de fato foi ou não aprendido por parte dos 

estudantes; avalia-se a permanência ou mudanças nos objetivos de ensino, as 

estratégias, e técnicas de avaliação. Enfim, a avaliação é um processo complexo 

e requer que se tenha segurança nos conceitos que embasam sua 

fundamentação teórica, seus instrumentos e medidas.  

É sobre esse olhar lançado a um corpo vivo, uno, aprendente e plástico, 

em suas possibilidades de ser e estar no mundo, que propomos refletir sobre a 

avaliação da aprendizagem3 na Educação Física Escolar. Para tanto, propomos a 

reflexão desse tema sob a perspectiva das dimensões do conhecimento 

apresentadas na BNCC. 

 
3 Definimos aqui que nos aplicaremos em investigar a avaliação da aprendizagem, que embora 

intimamente relacionada, difere o foco da avaliação do ensino (centrada nas ações dos 
professores) e da avaliação escolar (que investiga a organização, desempenho e metas das 
escolas). Ou ainda outros aspectos das muitas avaliações na educação enquanto sistema. 
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A BNCC, homologada em dezembro de 2017, é um documento federal 

que norteia a elaboração dos currículos estaduais e municipais de todo o país. 

Neste documento, no que se refere ao componente curricular da Educação Física, 

“a delimitação das habilidades privilegia oito dimensões de conhecimento” 

(BRASIL, 2017, p. 218). Essas dimensões expressam tentativas de ampliação das 

abordagens de ensino em cada objeto de conhecimento a ser apreendido pelos 

estudantes, de forma que nem somente aprender a fazer um determinado gesto 

técnico, tampouco, saber sobre a história de uma dada modalidade, seja formativo 

o suficiente para o cidadão que a sociedade necessita que se construa. 

Dessa maneira, segundo a BNCC (2017), os conhecimentos a serem 

alcançados pelos estudantes são dimensionados com base na: experimentação; 

uso e apropriação; fruição; reflexão sobre a ação; construção de valores; análise; 

compreensão e protagonismo comunitário. Espera-se desta forma, alcançar uma 

variedade maior de aspectos existentes em todos os objetos de conhecimento, 

ampliando a compreensão de que os objetos do mundo a serem apreendidos 

apresentam uma única forma e uma única maneira de serem incorporados pelos 

estudantes. A ideia é ampliar a forma como o estudante se relaciona com os 

conhecimentos que a educação escolarizada elencou como pertinentes a 

formação de indivíduos. 

A Educação Física Escolar, assim como os demais componentes 

curriculares, apresenta uma dificuldade (histórica-social) de reconhecer o sujeito 

aprendente como um ser complexo e que aprende de formas diversas (ZABALA, 

1998). Consequentemente, o processo avaliativo da disciplina incorre nos 

equívocos do ensino escolarizado em não contemplar tais aspectos da 

compreensão humana. 

A ampliação das dimensões do conhecimento para oito aspectos 

importantes da vida humana, parece ser coerente com esse entendimento e pode 

aproximar o ensino da realidade vivida dos estudantes em suas necessidades de 

aprendizagem. 

Para que o ensino seja redimensionado, todos os elementos didáticos 

(objetivos, conteúdos, métodos e avaliação) que estão presentes no trabalho do 

professor com seus estudantes, necessitam considerar essas dimensões do 

conhecimento. A avaliação da aprendizagem necessita acompanhar essa visão 

ampliada do processo de ensino-aprendizagem, da metodologia, seleção e 
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organização dos conhecimentos, para que seja possível manter uma coerência 

no trabalho. 

A BNCC inova ao propor organizar os conhecimentos da Educação Física 

Escolar em oito dimensões. Embora isso seja inédito na literatura da área, é 

possível relacionar logicamente tais dimensões como sendo ampliações das três 

já apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), com relativa 

aceitação na área. “Conceitos”, “procedimentos” e “atitudes”, são aspectos que 

podemos ver com frequência em um ou outro relato de experiência, livros, 

materiais didáticos, formações e demais publicações de exemplos exitosos de 

aulas de Educação Física Escolar4. 

Contudo, quando falamos de avaliação da aprendizagem neste 

componente curricular, ainda encontramos poucos avanços e trabalhos propondo 

relacionar esse tema com as dimensões de conhecimento. Suraya Darido (2012, 

2013) tem apresentado esse esforço em muitas de suas publicações com 

orientações de como seria avaliar a Educação Física Escolar de acordo com cada 

uma das três dimensões de conhecimento.  

Traçando um breve resumo na história da Educação Física Escolar no 

tocante aos seus procedimentos avaliativos, Darido (2012) relata que passamos 

por testes físicos, avaliação corporal e outros relacionados à aptidão física. Com 

os anos, muitos professores foram ficando insatisfeitos com essa avaliação 

enquanto mensuração de valores e padrões de movimento e passaram a atribuir 

nota pela participação, frequência e interesse nas aulas. É de fato um avanço, 

uma vez que o componente atitudinal entra na percepção do professor com 

relação ao processo. Outro ponto que a autora chama atenção com relação a este 

aspecto é a queixa dos professores pela pouca diversificação de instrumentos 

avaliativos (Ibid.). 

Mais recentemente, podemos encontrar uma preocupação e adequação 

dos professores com relação a apropriação de conceitos por parte dos estudantes. 

Aos poucos, “passam a entrar no cenário dos instrumentos disponíveis para a 

 
4 Como exemplos, podemos citar a “Coleção Cotidiano Escolar”, do Núcleo de Formação 

Continuada para professores de Arte e Educação Física – PAIDÉIA (UFRN); as publicações da 
“Revista Nova Escola” e os artigos da Revista Brasileira de Ciências do Esporte (RCBE) que se 
caracterizam como relatos de experiências. 
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avaliação em Educação Física as provas teóricas, os trabalhos escritos, as 

gravações em vídeos… Nota-se sinais de mudanças.” (Ibid. p. 130) 

 Embora tenha ocorrido um profícuo movimento dentro da área na 

elaboração e efetivação de práticas inovadoras5 no ensino da Educação Física 

Escolar, a avaliação da aprendizagem ainda é um dos pontos frágeis de nossa 

área. Mesmo quando se verifica a existência de procedimentos avaliativos sob 

aspectos atitudinais, conceituais e de procedimentos, o que ocorre é que em geral 

um professor costuma se utilizar de um ou outra opção. 

É enquanto área que o componente curricular tem que apresentar 

exemplos de procedimentos avaliativos nas três dimensões. Entretanto, 

geralmente o professor tem uma ou outra preferência em estruturar sua avaliação, 

ou nem isso, e embora ele demonstre boas práticas de ensino, não se atenha a 

procedimentos avaliativos adequados e diversificados. 

O contexto problemático da área aqui enfatizado se refere a esse 

desajuste entre práticas de ensino inovadoras e o que deveria ser seus 

respectivos processos avaliativos. Se por um lado a área mostra sinais de 

mudanças e tem ampliado as dimensões de seus conhecimentos, atribuindo 

espaço e importância para que os estudantes aprendam os conceitos, 

procedimentos e sentidos das práticas corporais, por outro, os instrumentos 

avaliativos parecem não corresponder apropriadamente a cada dimensão 

humana abordada no ensino. 

A educação escolarizada deve estar atenta às transformações 

socioculturais ocorridas no mundo vivido6 dos estudantes e demais membros da 

escola. Tais transformações decorrem de diferentes formas de ser e estar no 

mundo, o que possibilita relações entre sujeito e objeto de aprendizagem ainda 

mais específicas. Ao ampliar as dimensões dos conhecimentos de três para oito -

que podemos relacioná-las a conceitos, atitudes e procedimentos-, a BNCC 

 
5 A literatura na Educação e na Educação Física apresentam muitas discussões em torno do 

conceito de “práticas inovadoras”, o que torna inoportuno trazê-las para o espaço deste estudo. 
Dessa forma, sempre que nos referirmos a “inovadoras”, estaremos nos reportando a nossa 
ideia de ruptura, como sendo um movimento que busca ressignificar práticas tradicionais que já 
não atendem às demandas formativas na escola; não acompanham as contribuições das 
produções de conhecimento da área; orientam seu fazer pedagógico pelo hábito da tradição e 
não pela ação reflexiva que compreende a educação como algo sempre em construção. 

6 Mundo-vivido é um conceito advindo da fenomenologia de Husserl que segundo Nóbrega 
(2005, p. 56) seriam “as coisas mesmas como berço do sentido”, se referindo ao fato de que 
toda experiência emerge da relação que estabelecemos com as coisas do mundo, um mundo 
factual e não hipotético, apreendido pela percepção possibilitada pelo viver. 
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parece se mostrar sensível a estas transformações. Com isso, ela propõe que os 

alunos tenham direitos a aprender a desenvolver protagonismo comunitário, 

reflexão sobre a ação, uso e apropriação e análise, por exemplo. 

Mas como compatibilizar as iniciativas de ensino de práticas inovadoras, 

que contemplem tais dimensões, com procedimentos avaliativos apropriados? O 

que a área já tem apresentado de instrumentos que se adequam a estas 

dimensões? 

Tendo em vista a importância da avaliação para a condução do ensino e 

aferição das aprendizagens, não é coerente o uso de provas e testes como 

recursos unânimes para tal intento. Tampouco, a observação da participação, 

frequência e envolvimento dos estudantes nas aulas sem uma formalização de 

registros, também não atenda às demandas avaliativas que atentamos aqui.  

Essas inquietações nos levam ao seguinte problema de pesquisa: Como 

é possível estruturar uma proposta de avaliação da aprendizagem na Educação 

Física Escolar, contemplando as oito dimensões de conhecimento apresentadas 

na Base Nacional Comum Curricular? 

Pessoalmente, a justificativa deste trabalho se pauta pela carência de 

aporte instrumental para procedimentos de verificação da variedade de formas de 

aprendizagens possíveis em situações de aula. Isso se deve em grande parte pelo 

fato de que a área apresenta dissensos teórico-metodológicos expressivos entre 

as regiões do país, e mesmo dentro de estados e municípios. Uma vez que não 

há um currículo básico comum, com uma sistematização dos saberes elencados 

para o ensino escolar, a produção, uso e divulgação de instrumentos avaliativos 

inovadores sempre sofreu com esse contexto. 

A Educação Física ainda não dispõe de livro didático7 e outros materiais 

que subsidiem uma prática sistematizada a nível nacional (o processo começa a 

mudar com a BNCC e a reformulação dos currículos). Embora alguns estados e 

redes privadas de ensino possuam iniciativas próprias de produção do livro 

didático, de uso do estudante, ainda precisamos amadurecer coletivamente no 

sentido de estabelecer um currículo mínimo comum. A Base não encerra esse 

 
7 Estão sendo publicados “manuais para os professores”, por duas editoras para serem 

escolhidos para o uso em 2020. Como esse processo ainda não se efetivou, optamos por não 
consultar esses documentos, uma vez que estarão consolidados nas escolas 
aproximadamente depois do término desta pesquisa. 



21 
 

importante desafio, apenas acreditamos que ela possa iniciar algumas tentativas 

importantes. 

A avaliação da aprendizagem é algo organicamente ligado ao processo 

de ensino/aprendizagem. O que nos faz pensar que se o processo de ensino não 

tem uma sistematização e coerência, a avaliação perde seu sentido e função de 

feedback do processo, uma vez que não compreendemos a avaliação da 

aprendizagem como algo que se encerra em si mesmo, mas inevitavelmente 

sempre atrelada as aprendizagens e as ações de ensino. 

Antes da BNCC, não havia nenhum documento que estimulasse a criação 

de currículos nas diversas redes de ensino, com orientações que apresentasse 

objetivos de ensino e sistematização de conteúdos por séries específicas. 

Tínhamos os PCN’s que orientavam as bases para um fazer didático qualificado, 

porém não apresentavam uma proposta clara de sistematização curricular. Isso 

contribuiu expressivamente para um campo de incertezas nos cotidianos das 

escolas, que requeriam que o professor estruturasse toda a organização do 

componente curricular, durante o segmento da educação básica que estivesse 

responsável, sistematizando conteúdos e objetivos de ensino. A avaliação da 

aprendizagem reflete esses desencontros. 

É importante destacar que o PCN destinado ao terceiro e quarto ciclo do 

ensino fundamental, esclarece a opção do documento em priorizar que 

professores e comunidade escolar organizem seus objetivos e estratégias de 

trabalho. O documento se apresenta como orientador de um exercício que deva 

ocorrer nas comunidades escolares de formulação de suas propostas específicas, 

rebatendo interpretações equivocadas de “legitimar a descaracterização da 

Educação Física Escolar, tornando-a mera área técnica ou recreativa, desprovida 

de função no processo educativo pleno” (BRASIL, 1998, p.27).   

A Base, embora se apresente também como documento orientador de 

formulação dos currículos, já apresenta uma organização propositiva mínima que 

deva está presente em todos os currículos de estados e municípios do país.  

É nesse cenário que acreditamos poder contribuir para uma organização 

didática da Educação Física Escolar. Pessoalmente, compreender como é 

possível organizar nosso componente curricular de acordo com esse novo 

panorama, buscando possibilidades e apontando as limitações é nossa motivação 

e justificativa de trabalho. A avaliação da aprendizagem é nosso foco de 
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investigação e nos parece ponto estratégico, pois, a compreendemos como 

elemento integrador do fazer pedagógico (objetivos, conteúdos, metodologia e 

avaliação), o que nos permite repensar toda a prática. 

Se vivemos um longo período na área em que não tínhamos parâmetros 

bem definidos de como avaliar a aprendizagem, devido a uma desorganização 

curricular e conceitual, agora o desafio é experimentar e discutir como tudo isso é 

possível de se materializar. Esclarecemos que não compreendemos a BNCC 

como quem encerrará os desafios curriculares da área, ela nos apresenta uma 

síntese provisória de organização curricular que, para os professores das redes 

públicas que não se sentiam seguros e amparados nessa empreitada, representa 

um ponto de partida interessante. 

A justificativa pessoal desse trabalho, pode ser entendida como a busca 

de um professor que está atuando efetivamente em sala de aula, por 

possibilidades de inovação nos procedimentos avaliativas da aprendizagem. 

Compreendendo a avaliação como um contínuo diálogo entre os envolvidos no 

processo. 

Este trabalho almejou experimentar quanto aos procedimentos de 

avaliação da aprendizagem, uma vez que relaciona o ato de avaliar na perspectiva 

das dimensões do conhecimento proposta na BNCC. A Base apresenta, para o 

ensino fundamental, as competências gerais de cada área de conhecimento e as 

específicas por componente curricular, apresenta ainda as habilidades que todos 

os componentes curriculares devem desenvolver ao longo de cada ano de ensino. 

Dada a importância deste documento e sua prática direta nas escolas, refletir 

sobre as possibilidades e limites de sua aplicação em cada componente curricular 

nos parece algo imprescindível a qualquer área de ensino. 

Para a Educação Física Escolar, estudos tematizando o processo de 

avaliação da aprendizagem são importantes dado a carência e deficiência deste 

tema na área. São muitas lacunas a serem preenchidas. Acreditamos que a 

produção de instrumentos que subsidiem o processo avaliativo seja de altíssimo 

valor para os professores que se encontram em suas escolas, sem muito tempo 

e recursos para reorganizar suas práticas. Tornando estudos como este, 

instrumentos valiosos de consulta e reflexão. 

A Educação Física Escolar está se debruçando sobre a BNCC em suas 

possibilidades e limitações quando se pensa na aplicação do que lá está proposto. 
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A presente pesquisa pensou contribuir nesse intento, iniciando um diálogo entre 

o processo de avaliação da aprendizagem com as dimensões do conhecimento, 

temas carentes de estudo na área sob um aspecto ainda pouco explorado.  

Acreditamos que represente um esforço de suma importância acadêmica 

para a área, uma vez que abre uma agenda de pesquisas relacionando esses 

temas, bem como oportunizando outros estudos que discutam os resultados aqui 

levantados e ampliem as ideias aqui produzidas. 

Como tentativa de contribuir para a resolução da problemática aqui 

levantada, organizamos teórico-metodologicamente nosso objetivo geral com 

sendo “Problematizar uma experiência pedagógica na Educação Física Escolar, 

refletindo acerca da avaliação da aprendizagem na perspectiva das oito 

dimensões de conhecimento apresentadas na Base Nacional Comum Curricular, 

para uma turma do 4º ciclo do ensino fundamental de uma escola da rede pública 

de ensino”. 

Esse objetivo geral nos levou a refletir nas seguintes ações ou objetivos 

específicos do trabalho, como: 

 Identificar diferentes instrumentos avaliativos já existentes na Educação 

Física Escolar; 

 Elaborar instrumentos avaliativos compatíveis às dimensões de 

conhecimento apresentadas na BNCC; 

 Experimentar tais instrumentos de avaliação da aprendizagem em uma 

turma do 4º ciclo do ensino fundamental; 

 Analisar as experiências realizadas a partir dos conceitos e compreensões 

relacionados ao tema da avaliação da aprendizagem defendidos no estudo.  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida dentro do Mestrado Profissional em Rede 

Nacional- ProEF, o qual está destinado a professores das redes municipais e 

estaduais de todo o Brasil. A seguir, mostraremos um pouco de sua estrutura e a 

construção formativa que foi desenvolvida para dar suporte acadêmico a 

experiência pedagógica ora realizada.  
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1.2 Percurso Formativo no ProEF (Polo UFRN) 

 

O percurso formativo do Mestrado Profissional em Rede Nacional – ProEF 

se iniciou, de fato, em 2018 com prazo de conclusão desta primeira turma em abril 

de 2020. Até este momento, no que diz respeito as disciplinas cursadas, pudemos 

discutir e amadurecer muitos pontos conflitantes da área da Educação Física 

Escolar. Em sua maioria, esses problemas foram suscitados ao debate por meio 

do mapeamento que o próprio grupo de professores cursistas do mestrado 

expressaram. Ao todo, foram cinco (5) disciplinas semipresenciais; uma (1) 

totalmente on-line via plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e duas 

(2) disciplinas totalmente presenciais, o que totaliza oito (8) disciplinas cursadas. 

A primeira disciplina cursada foi “Problemáticas da Educação Física”, 

onde pudemos levantar e discutir os principais problemas enfrentados no fazer 

pedagógico da área. Foi conduzida via plataforma online, por meio do qual 

acessávamos textos e outros materiais que subsidiavam as discussões em torno 

dos problemas levantados. Houveram os encontros presenciais, em que 

podíamos dialogar com a turma do polo e os professores ministrantes da disciplina 

as discussões levantadas na plataforma. Os debates e trocas de experiências nos 

deram as percepções que levariam aos nossos problemas de pesquisa e 

consequentemente na elaboração de nossos projetos. 

Os encontros presenciais foram sempre muito ricos e contribuíram 

enormemente para uma significação maior das discussões. Neles, podíamos 

ampliar os diálogos, trocar experiências e compartilhar dificuldades, bem como 

levantar apontamentos para tantos problemas e embates em torno do ensino da 

Educação Física nas redes públicas. Os professores responsáveis por esta 

disciplina mediaram com muita habilidade os diálogos, reconhecendo de modo 

generoso a propriedade que nós professores das redes públicas temos em falar 

sobre as dificuldades de se implantar práticas inovadoras no ensino da Educação 

Física. 

Ainda nessa disciplina, tivemos muitas atividades que foram 

extremamente ricas para nossa formação, acima de tudo, para poder mediar e 

potencializar as discussões em torno dos problemas que íamos levantando. 

Foram vários questionários; muitos fóruns de debate e compartilhamento de 

experiências e atividades realizadas em nossas escolas; análises de vídeos; 
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apreciação de vídeos propostos pela disciplina e feitos por nós também; aplicação 

de aulas para posterior registro e discussão no grupo; e uma construção de um 

mapa conceitual bem complexo, sintetizando toda a disciplina, acredito inédito 

para muitos professores cursistas. 

Em seguida, cursamos a disciplina “seminário de pesquisa I”, que foi a 

primeira parte de três momentos em que elaboramos e aperfeiçoamos nosso 

projeto de pesquisa, sanando dúvidas e incorporando a um problema comum de 

nossa prática docente, os procedimentos acadêmicos de construção de pesquisa. 

Em cada uma das três partes da disciplina fomos amadurecendo, delimitando e 

adequando academicamente nosso problema de pesquisa, objetivos e questões 

metodológicas. 

Na primeira parte, tivemos dois (2) encontros presenciais e uma (1) 

semana online. Muitos textos sobre elaboração de projetos, plágio, orientações 

sobre como pode ser os trabalhos de conclusão de curso, normas da ABNT. 

Todas as atividades estiveram direcionadas para nossa elaboração do projeto. Os 

encontros presenciais foram momentos ricos de desfazer dúvidas, de delimitação 

e aperfeiçoamento das ideias de pesquisa e do texto formal, no modelo 

acadêmico. 

Na parte II e III, tivemos seminários para conhecermos os projetos uns 

dos outros e ter contribuições de professores e colegas sobre o que estávamos 

elaborando e pretendíamos desenvolver. Foram um (1) encontro presencial na 

parte I e duas (2) semanas online onde fizemos leituras e atividades sobre 

instrumentos de pesquisa e pudemos avançar no preenchimento da súmula de 

elaboração dos projetos. Na parte III avançamos ainda mais no projeto de 

pesquisa, sendo orientados a construir o referencial teórico e aprofundar em 

questões metodológicas. Nesta parte da disciplina tivemos igualmente um (1) 

encontro presencial e duas (2) semanas online. 

De forma geral, “Seminários de Pesquisa” foi uma disciplina essencial 

para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, para aproximarmos do universo 

acadêmico, de compreender e seguir as regras de investigação científica. Todos 

os trabalhos e textos contribuíram para essa inserção ao universo de produção de 

conhecimento e amadurecimento dos nossos objetivos de pesquisa.  

Em “Escola, Educação Física e planejamento” tivemos três (3) encontros 

presenciais e três (3) semanas online e um avaliação final. Nesta disciplina foi 
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oportunizado refletir sobre o ato de planejar e sua importância para o ensino na 

escola. Compartilhamos nossos planejamentos de aula, bimestrais e anuais, 

analisamos os planejamentos uns dos outros com base nos textos dos autores 

trazidos para debate.  

Tivemos momentos importantes para nossa formação por meio de 

discussões e reelaboração dos planos de ações que desenvolvemos em nossas 

escolas. O planejamento é algo que diante da demanda exacerbada de sala de 

aula semanal e outras burocracias da rotina escolar acaba que, por muitas vezes, 

ficando desprestigiado. Ter tido esse momento para discutir e analisar esse 

instrumento vital para o ensino foi importante para nossa atuação, bem como para 

a intervenção que ora realizamos nas escolas. 

“Metodologia do ensino de Educação Física” permitiu repensarmos sobre 

nosso fazer pedagógico no tocante aos métodos e concepções de ensino. Foram 

muitos textos base, fóruns de discussão e apresentação de nossos planos de 

ensino para discutir nossa metodologia, os limites e avanços desse aspecto. 

Realizamos resenha crítica e apreciação de texto sobre metodologias de ensino. 

Para nossa formação, a disciplina contribuiu para investigar nossa própria 

atuação profissional. Pensar sobre nossa concepção de ensino e os métodos que 

utilizamos para desenvolver nossa disciplina nas escolas, como também a 

possibilidade de modificar nossa prática. O compartilhamento de experiências e o 

confronto com a literatura apresentada enriqueceu em demasia nossas 

possibilidades de intervir de acordo com as demandas de ensino que, no universo 

das redes públicas, se apresentam de várias formas e dificuldades.  

Para o trabalho dissertativo esta disciplina também contribuiu para a 

elaboração da intervenção a ser realizada na escola. Os métodos de ensino estão 

intrinsicamente ligados aos procedimentos avaliativos (objeto de estudo de minha 

investigação) e por isso, tem destaque em todo o processo da pesquisa ora 

realizada. 

Com três (3) semanas online, dois (2) encontros presenciais e uma 

atividade avaliativa, “Educação Física no Ensino Fundamental” nos aproximou das 

diretrizes curriculares nacionais e regionais para a educação básica com foco no 

ensino fundamental. Mapeamos os marcos legais e os documentos que legitimam 

a Educação Física no ensino fundamental, buscando as características e desafios 

do ensino neste segmento. Discutimos diferentes diretrizes que cada colega nos 
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trouxe de suas realidades de ensino, como também como cada professor encara 

os desafios de sistematizar a disciplina ao longo dos anos do ensino fundamental. 

Realizamos fóruns de debate, atividades de análises e reflexões sobre nossas 

realidades. 

A disciplina contribuiu enormemente para nosso desenvolvimento 

profissional uma vez que permitiu pensar nossa prática nos aproximando com os 

documentos legais existentes ou não de nossa atuação. Esse exercício nem 

sempre é possível no plano da graduação ou muitas vezes não se passa por uma 

atualização necessária em nossas carreiras. Parra o trabalho dissertativo tem 

importância ainda mais acentuada, pois nos coloca a par dos documentos legais 

pra legitimar a intervenção preterida, bem como nos permitiu compreender melhor 

os espaços da Educação Física no ensino fundamental. Desta forma, ficou 

possível situar melhor o componente curricular em suas dificuldades e 

possibilidades de intervir e solucionar dilemas e conflitos. 

 De maneira apenas online, composta por três (3) semanas, a disciplina 

de “Escola, Educação Física e Inclusão” nos suscitou as reflexões em torno da 

educação inclusiva, do acesso ou não às pessoas com deficiências, as 

dificuldades e implantações de acesso no ambiente escolar. Realizamos 

atividades como questionários, fóruns de discussão, apresentação de nossas 

propostas e análises entre os colegas, apreciamos filmes e vídeos e analisamos 

muitos textos com aporte teórico significativo para estas discussões.  

Todo profissional da educação necessita, com frequência, ter momentos 

de reflexão sobre como é possível atuar de modo inclusivo no seu dia-a-dia 

escolar. Não é tarefa fácil romper com posturas excludentes, com os preconceitos 

sociais e pessoais que a estrutura da escola carrega e que nós, enquanto 

sociedade, alimentamos conscientes ou inconscientemente. 

É necessário um fazer reflexivo constante e um diálogo com pessoas e 

instâncias que se propõe promover um ensino inclusivo. Esta disciplina teve esse 

aspecto para nossa formação enquanto espaço de diálogo e reflexão de nossa 

prática e de práticas inovadoras que possamos propor. A mesma necessidade se 

fez necessária para a intervenção que realizaríamos posteriormente a disciplina 

no nosso espaço escolar. 

Além dessas seis disciplinas mediadas à distância, via plataforma AVA, 

cursamos duas disciplinas totalmente presenciais que pudemos, enquanto grupo, 
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escolher dentre um conjunto de várias opções. Dessa forma, foi escolhida as 

disciplinas de “Ensino de Esporte Adaptados” e “Ensino de Práticas Corporais de 

Aventura”. 

Na primeira, podemos conversar e refletir sobre a práxis do que seja 

praticas inclusivas e práticas excludentes acerca de pessoas com e sem 

deficiência. A disciplina foi muito bem desenvolvida e envolvida com as 

contribuições das experiências dos professores discentes e docentes. Tivemos a 

participação de convidados especialistas no assunto e pudemos nos sensibilizar 

com a pessoa do esporte adaptado e suas possibilidades. Discussão de textos 

profundos no debate, e ainda produzir artigo nessa temática a ser apresentado no 

Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte (CONBRACE - 2019), partindo de 

vivências práticas que realizamos em direção a propostas de práticas inclusivas. 

Em “Ensino de Práticas Corporais de Aventura” vivenciamos algumas 

experiências de práticas de aventura possíveis de se desenvolver nas escolas, 

subsidiados com literatura sobre o tema e muita experiência dos convidados do 

professor condutor. Saber do grupo o que já realizavam, conhecer os medos e 

desconhecimento de todos sobre o assunto nos ajudou a construir um acervo de 

ideias e possibilidades de intervenção em cada realidade escolar nossa. Como 

trabalho final, elaboramos um evento tipo gincana para amostra e vivencia na 

escola de diversas práticas em meio urbano e na natureza, conforme divisão 

apresentada. Experimentamos e conhecemos o material de várias práticas e 

pudemos sem dúvidas ampliar nosso horizonte de perspectivas para atuação 

profissional. 

Além das disciplinas, neste período inicial, pude obter o certificado de 

proficiência em língua estrangeira, Inglês e Espanhol, pelo exame de proficiência 

realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte (IFRN), como requisito para conclusão do curso. 

Ainda pude ser representante dos alunos do polo Natal do ProEF, 

participando das reuniões colegiados do curso. Participei de alguns congressos e 

eventos científicos na área e estou Membro do Grupo de Estudos Corpo e Cultura 

de Movimento (UFRN) e sócio do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 

Todas essas experiências ao longo dos 17 meses cursados do mestrado 

profissional, somados a atuação docente numa escola da rede pública de ensino, 

criaram, sem dúvidas, marcos importantes na minha formação de professor de 
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Educação Física. Acredito que tudo isso tem sido extremamente importante para 

ressignificar minha prática e minha atuação crítica como docente que faço parte 

de um contexto social e político, na direção de uma educação pública de qualidade 

e com efeitos socio-emancipatórios cada vez mais expressivos. 

 

 

1.3 Percurso Investigativo 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida numa escola da rede municipal de ensino 

situada no bairro de Nova Parnamirim, na cidade de Parnamirim, região 

metropolitana de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2018), a escola apresenta no último censo 

720 estudantes matriculados, atuando nos três turnos, sendo ofertado ensino 

fundamental completo, nos turnos da manhã e da tarde e ensino de Jovens e 

Adultos, no turno noturno. Também apresenta valores no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) dentro das metas e com 

crescimento gradual ao longo dos anos. 

No que se refere a organização pedagógica, a escola atualmente tem 10 

salas de aula em pleno funcionamento nos três turnos. No turno matutino é 

oferecido o ensino fundamental de 1º ao 5º ano, contabilizando duas turmas de 

cada ano. No turno vespertino é ofertado o ensino fundamental de 6º ao 9º ano, 

sendo 3 turmas de 6º ano, 2 turmas de 7º ano, 3 turmas de 8º ano e 2 turmas de 

9º ano. No turno noturno é oferecido a Educação de Jovens e Adultos (EJA) com 

5 turmas, 3 turmas de alfabetização (nível 1, 2 e 3), uma turma de nível 4 que 

corresponde ao 6º e 7º ano e outra de nível 5 que corresponde ao 8º e 9 º ano. 

Segundo os dados do Inep (2018) e confirmação da direção da escola, o 

quadro funcional tem 74 funcionários divididos em profissionais efetivos 

estatutários, professores com funções fora de sala de aula e profissionais 

terceirizados. São 39 professores nos três turnos. Na secretaria da escola temos 

2 secretários efetivos concursados, 4 profissionais atuando nas funções de 

auxiliar de secretaria e 4 coordenadores. Uma diretora e uma vice com mandatos 

até final 2020; 4 merendeiros efetivos concursados, e 12 funcionários de limpeza 

e porteiros no regime terceirizado também se revezando entre os turnos. 
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A escolha desse universo se deu pelo fato de que o professor 

pesquisador, autor desta pesquisa, está lotado nesta instituição de ensino, o que 

é requisito do programa de mestrado ao qual a pesquisa está vinculada – ProEF. 

Necessita então que o professor esteja atuando numa rede pública de ensino com 

vínculo ativo que se tornará seu campo de investigação.  

Participaram desta pesquisa os estudantes de 1 (uma) turma do 8º ano 

do ensino fundamental no turno vespertino, com um total de 30 estudantes. Uma 

turma heterogênea com 20 (vinte) estudantes do sexo masculino e 10 (dez) 

estudantes do sexo feminino. Não apresenta nenhum aluno com deficiência de 

nenhuma natureza de forma declarada (com laudo apresentado à escola). 

Conforme todo o corpo discente da escola, essa turma apresenta alunos oriundos 

de classes sociais distintas. 

A escolha por essa turma se deu pela própria configuração da 

organização de horários do turno vespertino. Das turmas nas quais o professor 

pesquisador atua, algumas apresentam as duas aulas semanais em dias 

separados e outras apresentam horários apertados (últimos horários que acabam 

não totalizando os 50 minutos de aula, ou o horário da volta do intervalo que se 

perde 15 a 20 minutos). 

Desta forma, as duas turmas dos 8º anos são as que apresentam melhor 

tempo e espaço de realização de experiências pensando-se em otimização da 

prática de ensino, com duas aulas semanais seguidas e nos primeiros horários 

das terças e quintas feiras. A escolha entre uma ou outra se deu de modo 

aleatório, ficando definido a opção pelo 8º ano “A”. 

Esta pesquisa prosseguiu conforme os trâmites éticos padrão das 

pesquisas envolvendo seres humanos. Desta forma, constam nos apêndices os 

modelos do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e o Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) que foram utilizados para formalização 

de esclarecimentos entre o professor pesquisador, os estudantes participantes e 

seus responsáveis legais. 

Está pesquisa, bem como os termos referidos acima, está registrada no 

Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) sob número 

17584319.2.0000.5537, Comitê de ética e Pesquisa (CEP-UFRN), com parecer 

favorável de número 3.674.423, constado anexo.    
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1.3.1 - Aspectos metodológicos  

 

A presente pesquisa objetiva compreender aspectos sociais delimitados 

a um tema e problema de pesquisa definidos aqui. Por se tratar de uma 

investigação dos sentidos das práticas pedagógicas no âmbito da educação, tem 

caráter qualitativo,  

No universo da escola, a escolha da pesquisa qualitativa permite 
descrever a complexidade de determinado problema e compreender e 
classificar os processos dinâmicos, as mudanças, as variáveis e 
particularidades dos docentes, gestores e alunos que se incluem nesse 
contexto (DEL-MASSO; COTTA; SANTOS, 2018, p. 3). 
 

No ambiente escolar, a sala de aula e as relações estabelecidas no 

processo de ensino-aprendizagem são carregadas de muitos sentidos e análises 

qualitativas ganham cada vez mais propriedade enquanto abordagens de 

pesquisa. Cada vez menos se defende a tese equivocada, que por muito perdurou 

na ciência, de que a subjetividade compromete as produções de conhecimento. 

Os objetos de investigação das ciências humanas e sociais são os 

sentidos que os homens vão construindo no curso da história de interações que 

vão estabelecendo entre si e as coisas do mundo. A subjetividade não é mais 

empecilho, ela se torna a forma de acesso de grande parte desses sentidos, seja 

de quem observa e retrata ou sobre quem as observações versam. 

Um aspecto interessante que ressaltamos é que toda análise qualitativa 
parte da visão de homem e de mundo que o pesquisador possui. A sua 
interpretação e análise dos dados subjetivos dos participantes são 
entendidos a partir da visão do pesquisador e de seu conhecimento 
construído ao longo de sua trajetória profissional (Ibid. p. 3).  

 

Longe de ser um impeditivo, essa situação se alinha com as orientações 

feitas às pesquisas sociais, 

[...] é preciso ressaltar que nas Ciências Sociais existe uma identidade 
entre sujeito e objeto. A pesquisa nessa área lida com seres humanos 
que, por razões culturais de classe, de faixa etária, ou por qualquer outro 
motivo, tem um substrato comum de identidade com o investigador, 
tornando-os solidariamente imbricados e comprometidos [...] (MINAYO, 
2016, p. 13, grifo do autor). 

 

Tentando estabelecer fluxo com a lógica das pesquisas qualitativas, 

sobretudo no âmbito escolar, nossa proposta consta de uma pesquisa exploratória 

de caráter qualitativo. A apresentação da experiência está organizada na 

modalidade de texto conhecida como relato de experiência, que tem característica 
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descritiva e vem ganhando espaço substancial no meio acadêmico com as 

pesquisas sociais. O pressuposto básico é que, por meio da descrição de 

experiências realizadas num determinado segmento (nesse caso no contexto 

escolar), que são particulares por lidar com os sentidos das práticas, devam 

orientam entendimentos para outros contextos. 

Acreditamos ser pertinente para o cumprimento dos objetivos de 

pesquisa, o uso da observação participante como técnica de pesquisa. Segundo 

Gil (2010, p. 103) “consiste na participação real do conhecimento na vida da 

comunidade, do grupo ou de uma situação determinada. Neste caso, o observador 

assume, pelo menos até certo ponto, o papel de um membro do grupo.”  

Alguns autores divergem quanto ao entendimento dos termos “métodos”, 

“técnicas”, “instrumentos”. Seguimos o entendimento de Minayo (2016) para 

organizar esses conceitos e definir a observação participante enquanto nossa 

técnica escolhida para produzir os dados da investigação do campo de pesquisa, 

sendo o roteiro de observação e o diário de campo os instrumentos apropriados 

para o registro das experiências. 

Nesta pesquisa, os dados para análise foram construídos a partir da 

perspectiva do professor pesquisador que se tornou observador de seu próprio 

fazer pedagógico. Segundo Negrine (2017, p. 65) “A observação enquanto 

instrumento deve ser seletiva”, devendo o pesquisador delimitar o que exatamente 

deseja observar. Explica ainda que “isso significa um esforço do pesquisador em 

definir algumas questões básicas a serem observadas, embora no decorrer do 

processo investigatório, possamos ampliá-las ou reduzi-las se for o caso”. 

É oportuno esclarecer que por “dados” construídos, entenda-se como 

experiências registradas, mediante a observação dos momentos formais de 

avaliação da aprendizagem nas unidades temáticas, seguindo um roteiro de 

observação com registros no diário de campo. Tais registros subsidiaram os 

dados a serem analisados a posteriori na tentativa de cumprimento dos objetivos.  

Quanto aos momentos informais da avaliação da aprendizagem, e mesmo 

a condução do processo de ensino-aprendizagem em si, os mesmos não 

representam nosso objeto de pesquisa, por isso, não foram alvos da observação 

participante enquanto técnica utilizada aqui. A opção pelo diário de campo é que 

geralmente ele é utilizado como instrumento complementar da observação, que  

segundo Minayo (2016, p 65) “nada mais é que um caderninho, uma caderneta, 
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ou um arquivo eletrônico no qual escrevemos todas as informações que não fazem 

parte do material formal de entrevistas em suas variadas modalidades”. 

Foram também produzidos dados auxiliares oriundos dos instrumentos 

didático avaliativos, como inevitável produto do uso dos instrumentos de 

verificação da aprendizagem, que, uma vez submetidos aos estudantes, 

forneceram elementos para se analisar cada instrumento em si, no que tange as 

referidas habilidades expressas ou não por eles.  

Nesse momento, é importante fazer a distinção entre “instrumento (ou 

técnica) metodológico da pesquisa” - a observação participante -, com os 

“instrumentos didáticos-avaliativos”, utilizados para registro das expressões das 

habilidades dos estudantes, objeto central de investigação do estudo. 

A observação participante, junto ao diário de campo e o roteiro de 

observação, constituem nossa técnica e instrumentos metodológicos de 

investigação da realidade social. Ambos estão delimitados pelo objeto de 

pesquisa aqui definido. São os meios metodológicos do professor pesquisador 

verificar o cumprimento dos objetivos traçados para esta pesquisa, que sejam, as 

possibilidades de elaboração e aplicação de uma proposta de avaliação da 

aprendizagem. 

Já os instrumentos didático-avaliativos constituem aqui o objeto a ser 

investigado, que serão elaborados e testados enquanto ferramentas de 

verificação da aprendizagem dos estudantes. Não se trata do uso dos 

instrumentos didático-avaliativos para construção dos dados da pesquisa na 

resolução dos objetivos, pois desta forma, a investigação estaria centrada na 

aprendizagem em si e não a avaliação e suas formas de aferição. 

O desempenho dos estudantes possivelmente atestado pelos 

instrumentos, nos foram fonte de verificação do alcance dos próprios instrumentos 

no processo avaliativo, de acordo com a compreensão de avaliação defendida nos 

conceitos da pesquisa. Uma vez que, no processo de avaliação, devemos atentar 

a três aspectos principais: a verificação da aprendizagem das habilidades por 

parte dos estudantes; a verificação do próprio instrumento enquanto questionador 

destas aprendizagens e a verificação do processo de ensino enquanto eficaz ou 

não na mediação dos conhecimentos.  

A observação participante requer alguns cuidados, como nos explica 

Negrine (2010, p. 69-70), 
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para que o registro da observação sirva de informação relevante para o 
processo investigatório, é recomendável adotar-se os seguintes 
procedimentos metodológicos: a) o registro das informações deve ser o 
mais descritivo possível (descrição do fato observado), não deve conter 
juízos de valor (descrever sem registrar opiniões meritórias dos fatos 
observados); b) o registro deve ser feito tendo como referência as pautas 
de observação, que devem estar ajustadas ao problema e as questões 
de pesquisa.”  

  

O objetivo desta pesquisa foi problematizar as experiências de um 

professor, na tentativa de sistematizar um processo avaliativo para as aulas de 

Educação Física de uma turma, na qual ele é também o responsável. O lócus de 

investigação é o próprio ambiente de trabalho do professor, que agora, atuou 

como professor-pesquisador, o que demanda um esforço e compreensão clara 

desses processos.   

Para organizar o nosso “fazer observador” mantendo um direcionamento 

pertinente aos nossos objetivos de pesquisa, foi elaborado um roteiro de 

observação (Figura 2) mediante algumas orientações importantes (Figura 1), 

conforme apresentado nas figuras a seguir. 

 
Figura 1 – Orientações para a observação participante 

Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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Figura 2 – Roteiro de observação participante 

 

Fonte: produção do próprio autor (2019). 
 
 

Para análise dos dados construídos mediante a observação dos momentos 

formais de avaliação da aprendizagem, registrados e organizados pelos roteiros 

de observação no diário de campo, utilizamos a análise documental. Esses dados, 

juntamente com os dados auxiliares oriundos dos instrumentos de verificação de 

habilidades, constituíram os documentos a serem analisados.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 205),  

A análise dos dados é o processo de busca e organização sistemático 
de transcrições de entrevistas, notas de campo e de outras materiais que 
foram sendo acumulados, com o objetivo de aumentar sua própria 
compreensão desses mesmos materiais e de lhe permitir apresentar aos 
outros aquilo que encontrou. 

 

Os conceitos estruturais que dão ponto de partida para se investigar uma 

realidade social complexa como uma escola, devem aparecer nessa fase do 

trabalho, para permitir as generalizações. 

Para interpretar os resultados, o pesquisador precisa ir além da leitura 
dos dados, com vistas a integrá-los num universo mais amplo em que 
poderão ter algum sentido. Esse universo é o dos fundamentos teóricos 
da pesquisa e o dos conhecimentos já acumulados em torno das 
questões abordadas. Daí a importância da revisão de literatura, ainda na 
etapa do planejamento da pesquisa (GIL, 2010, p. 178). 
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Desta forma, o trabalho está organizado em dois outros capítulos além 

desta introdução. No capítulo 2, é apresentado nossa compreensão dos conceitos 

que acreditamos serem imprescindíveis para se pensar no objeto de 

conhecimento da pesquisa. A avaliação da aprendizagem está intrinsicamente 

ligada as compreensões de corpo, aprendizagem, ensino, bem como a 

compreensão de Educação Física como componente curricular e suas demandas 

na educação escolarizada. 

No capítulo 3, descrevemos a experiência ora realizada, juntamente com 

as discussões e análises possíveis de acordo com nossa proposta. Inicialmente o 

capítulo apresenta o contexto da experiência, passando a detalhar o mecanismo 

reflexivo utilizado para desenvolver as análises, para então daí descrever cada 

momento formal de avaliação da aprendizagem observado e suas considerações 

possíveis. 

Na sequência, tecemos nossas considerações finais, a fim de estabelecer 

sínteses importantes oriundas das reflexões suscitadas pela experiência 

vivenciada, o cumprimento dos objetivos de pesquisa, os pontos positivos que 

ampliaram o tema e as limitações apresentadas.   
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2.0 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: 

ENCADEANDO CONCEITOS 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos um pouco de conceitos que 

acreditamos serem a base necessária para uma compreensão ampliada de 

avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, bem como práticas 

pedagógicas que correspondam com esse entendimento. Quando falamos em 

compreensão ampliada, nos referimos a superação de problemas e entraves que 

o tema tem apresentado desde sempre na história do componente curricular em 

questão.  

Podemos considerar que a avaliação da aprendizagem tem sido um ponto 

problemático na educação escolarizada de um modo geral, como nos aponta 

Luckesi (1995) ao criticar o sentido punitivo e sentenciador que tradicionalmente 

as práticas avaliativas tem se mostrado. De forma particular, todos os 

componentes curriculares que compõe o hall de disciplinas da educação básica, 

comportam dificuldades próprias e que torna o tema complexo e aparentemente 

irresoluto. 

No componente curricular Educação Física, podemos encontrar na 

literatura da área, um verdadeiro terreno de incertezas, muitas experiências que 

queremos apagar de nossos registros históricos e algumas outras digamos 

exitosas. Estas, tentam responder pontualmente e momentaneamente aspectos 

do tema de forma que podemos considerar como positivo. Entretanto, enquanto 

área, ou mesmo enquanto encaminhamentos práticos, parece que sucumbimos à 

complexidade que o tema da avaliação da aprendizagem tem significado para a 

Educação Física Escolar. 

São vários os fatores que tornam esse tema caro e difícil de ser resolvido 

para nossa área de atuação. Acreditamos que podemos enxergar este entrave 

por dois pontos de vistas possíveis de serem compreendidos, a partir das ideias 

de ruptura ou continuidade8 que o componente curricular estabelece com o 

 
8 No âmbito dos estudos acerca da sociologia dos Esportes, essa compreensão aparece inicialmente em 

Norbert Elias e Erick Dunning (1992), e está relacionado a continuidade entre o Esporte Antigo e o 
Esporte Moderno, no que se refere ao vocabulário e as semelhanças técnicas, bem como a necessidade 
de se estabelecer rupturas relacionadas aos diferentes usos dessas práticas nas sociedades modernas, 
que possibilitou especificidades distintas do chamado Esporte Antigo. Utilizaremos a mesma ideia de 
transcorrer entre continuidades de processos sociais historicamente construídos e rupturas necessárias 
em busca de ressignificações de práticas, neste caso, educativas.     
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sistema escolar, bem como o que este vem produzindo enquanto avaliação da 

aprendizagem. 

Ruptura é quando a Educação Física Escolar contraria o ensino tecnicista, 

puramente conceitual, centrado na compreensão conteudista que, 

aparentemente, podemos ver nos demais componentes curriculares da escola. 

Ou então, numa abordagem técnico-performática das modalidades esportivas, 

com toda rigidez de se executar gestos técnicos com perfeita padronização. 

Desvencilhando deste panorama, se lançaria a abordar o ensino em outras formas 

dos estudantes se relacionarem com os objetos de conhecimento que são a eles 

apresentados. 

No que tange a avaliação da aprendizagem, essa ruptura se torna 

problemática, uma vez que, o ato de “avaliar a aprendizagem” implica em registrar 

e analisar o que de fato os estudantes demonstram compreender de determinado 

tema, depois deste ter sido trabalhado em aula. É necessário então que os 

momentos avaliativos depurem das formas como o conhecimento foi 

sistematizado para determinado ensino, ou seja, só há procedimentos avaliativos 

inovadores mediante práticas de ensino-aprendizagem igualmente inovadoras. É 

neste ponto que surge um dos graves problemas práticos que destacamos aqui. 

Quando rompemos com a rigidez do ensino conteudista e nos propomos 

a utilização de metodologias ativas9, devemos coerentemente proceder com 

momentos avaliativos que correspondam com as diversas situações 

metodológicas nas quais submetemos nosso ensino. Essas práticas 

metodológicas inovadoras sugerem que os objetos de conhecimento sejam 

abordados como temas, podendo ser explorados pelos estudantes das mais 

diversificadas formas possíveis de se relacionar (experimentar, analisar, vivenciar, 

fazer, apreciar, criticar, produzir e etc.).  

Isso por si só não se configura como um problema, mas sim um avanço 

no ensino, ou seja, a diversificação das experiências dialógicas a que os 

estudantes são submetidos em aulas, tematizando os objetos de conhecimento 

 
9 O conceito de metodologias ativas apareceu inicialmente com maior vinculação na área da saúde, 

sobretudo na formação de profissionais de nível superior. Tem ganhado grande espaço na educação, 
pensando-se na educação básica, pois agrupa um conjunto de técnicas de ensino novas e outras já 
desenvolvidas, mostrando-se facilitadora da aprendizagem. A ideia central é colocar o estudante no 
protagonismo do seu processo de aprendizagem, por meio de ações mediadoras, problematizadoras e 
reais das matérias de ensino.  
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da Educação Física Escolar. O entrave se dá pelo fato de um componente 

curricular romper com uma estrutura e organização da escola pública, que nos 

parece atrasada e enrijecida, frente às inovações teórico-metodológicas no campo 

da Educação. 

Pensemos que os demais componentes do currículo, e a escola de modo 

geral, estão organizados para que haja uma semana de prova; o professor com 

um número excessivo de turmas; turmas com um número elevado de estudantes; 

poucas aulas por bimestre que de fato ocorrem; o tempo de aula comprometido 

pela estrutura deficitária e materiais de aula precários, tudo isso, que é comum ao 

sistema de ensino de inúmeras escolas públicas, impossibilitam essa ruptura na 

forma como se anseia. Como resultado, temos um número alarmante de 

professores que sucumbem a rigidez das possibilidades de atuação nas escolas 

e optam pela continuidade. 

A continuidade aqui colocada diz respeito a perspectiva de ensino de 

Educação Física Escolar que se adequa a estrutura organizativa da escola 

tradicional. No que tange aos momentos avaliativos, o professor participa da 

semana de prova como as demais disciplinas em cada bimestre e complementa 

as notas dos estudantes em decorrência de suas participações, frequências e 

comportamento - tudo muito subjetivo. 

O maior problema de se optar pela continuidade é a impossibilidade de 

adequação do processo de ensino-aprendizagem por meio de metodologias 

ativas. A estrutura organizativa da escola pública enquadra o ato pedagógico a 

um ensino conteudista em que os estudantes estão sentados observando as 

explicações dos professores, estes estão à frente da turma, numa lousa, ou 

quando muito, numa tv ou datashow. A avaliação da aprendizagem segue esse 

modelo e acaba se reduzindo a mensuração da capacidade dos alunos realizarem 

provas e testes. 

A Educação Física Escolar, tradicionalmente já rompe de certa forma com 

essa estrutura criticada aqui, devido ao fato de existir em sua dinâmica, aulas 

práticas que tematizam seus objetos de conhecimento (jogo, lutas, danças, 

esportes, ginásticas, práticas de aventura). Entretanto, quando pensamos em 

avaliação da aprendizagem, o que tradicionalmente vemos é a adequação às 

provas e testes, como avaliação dos conceitos e a atribuição de nota pela 

participação, frequência e comportamento nas aulas práticas. Tudo de forma 
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pouco sistematizada, problemas nos registros e participação quase inexistente 

dos alunos nesse processo. 

Seguindo esse raciocínio, Darido (2012) ao traçar um panorama histórico 

da Educação Física sob a ótica da avaliação, diz que na Educação Física 

tradicional, esportivista da década de 1970, a avaliação consistia em testes 

físicos, avaliação motora e da aptidão física, ou muito do desempenho esportivo, 

sem considerar as habilidades prévias dos alunos. As mudanças sugerem uma 

avaliação na direção da observação da frequência e participação nas aulas. 

“muitos professores atualmente não atribuem nota ou avaliam seus alunos pelo 

seu desempenho no jogo, mas sim por meio da observação da sua motivação e 

do seu interesse nas aulas” (Ibid. p.129). 

É óbvio que declaramos aqui nossa opção pela ruptura desse modelo de 

ensino. Entretanto, acreditamos ser de suma importância destacar as dificuldades 

que representa uma empreitada desse tipo. Acreditamos que pesquisas que se 

propõe retratar realidades escolares devam considerar o que de fato a escola 

permite ser desenvolvido. Discordamos com propostas de intervenção que 

modificam as condições de atuação dos professores, distanciando da realidade 

das possibilidades de ensino que normalmente se tem. 

Essa atitude de considerar o contexto real que a escola pública apresenta, 

com todas suas limitações, está relacionado também ao reconhecimento da 

historicidade da própria área. Quando optamos pela ruptura com as práticas 

pedagógicas há muito acomodadas pela estrutura pouco flexível que a escola 

preserva, com pouca abertura a mudanças na estrutura base de sua organização, 

não estamos abandonando tudo o que foi construído pela Educação Física no 

âmbito escolar. 

Se hoje é possível ter discussões e práticas significativamente 

contributivas a formação dos sujeitos, por parte da Educação Física na escola, é 

por que todo seu percurso histórico permitiu tais espaços e suas marcações 

temporais nos referenciam do que tem sido e do que projetamos construir.   

A ideia de ruptura se refere ao esforço de interromper com hábitos 

enraizados na dinâmica de ensino-aprendizagem (e avaliação), que os sistemas 

escolares parecem se esforçar em manter inalterado. Essa ruptura é sempre 

parcial, na medida em que ela opera inevitavelmente com os elementos da 

tradição escolar, num esforço de ressignificação das práticas de ensino. 
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Definido nossa opção pela ruptura com a rigidez estrutural da escola 

pública e sua organização, é imprescindível definirmos os conceitos estruturantes 

de nossa proposta de intervenção. Àqueles que delineiam nossa visão de todo o 

processo, como as compreensões de corpo, aprendizagem, ensino, avaliação e 

mesmo de escola e do que seja a própria Educação Física Escolar. Sabemos que 

são conceitos complexos, que apresentam uma variedade de compreensões em 

torno de si e que essas compreensões subsidiam diferentes atitudes e 

perspectivas.  

A Educação é uma grande área de conhecimento e compreende uma 

gama de possibilidades e entendimento dos fenômenos que compõe o processo 

de ensino/aprendizagem escolarizado. Compreensões que definem, justificam e 

permitem a ampliação das funções da escola pública e seus objetivos na formação 

de cidadãos. 

Acreditamos que a ruptura com os modelos tradicionais de ensino, e 

consequentemente de avaliação, somente seja possível mediante o 

encadeamento teórico de conceitos que exprimem a forma como enxergamos o 

mundo e os fenômenos que compõem o universo da educação escolarizada de 

modo geral, e particularmente do ensino de Educação Física. 

Propomos partir do entendimento do que seja o corpo. Embora temos em 

mente que não seria possível aqui expor todos os diversos entendimentos do que 

seja o corpo no contexto da educação escolarizada e da Educação Física num 

processo histórico. Para fins didáticos, pensemos na dualidade de se pensar o 

corpo como-máquina, inspirado no cartesianismo e que imperou e impera no 

mundo ocidental até os dias de hoje em contraponto com o corpo-sujeito, 

inspirado nas filosofias e culturas orientais e sistematizado pelo filósofo Merleau-

Ponty, como descrito por Nóbrega (2005), 

A opção por Descartes refere ao sentido antropológico e epistemológico 
que adquiriu o dualismo corpo-mente, a partir do seu sistema de 
pensamento, vindo a influenciar consideravelmente o pensamento 
ocidental moderno em diferentes níveis (filosofia, ciências, educação). 
Como contraponto, em Merleau-Ponty, vamos encontrar uma crítica ao 
dualismo e a integração do corpo na perspectiva de totalidade do ser 
humano. O corpo constitui-se um dos principais temas do pensamento 
deste filósofo, assumindo um sentido ontológico, ou seja, de identidade 
do ser como presença no mundo (Ibid. p. 17,18). 
 

A tradição científica e social que fundamentou a escola e ainda enrijece 

sua estrutura, tem no corpo-máquina um aporte expressivo. Acreditamos e 
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defendemos a compreensão de corpo-sujeito, como unidade indivisível entre 

mente, sentimentos, aprendizado, vida, dor, alegria. A educação escolar sempre 

considerou, erroneamente, que se pudesse ensinar a mente, como que separada 

do corpo, e como decorrência desse pensamento, construiu-se toda a 

estruturação da escola pública: desde sua estrutura física e disposição de sua 

arquitetura até mesmo sua organização; os tempos de aulas; a liturgia do ensino 

e as funções que alunos e professores desempenham; e principalmente a 

avaliação. 

É pensar num corpo carne, num corpo vivo e uno, singular, sujeito de sua 

existência que decorre daí a necessidade de mudanças profundas na educação 

escolarizada. A escola que aprisionou esse corpo em sua singularidade é a 

mesma que deve libertá-lo para poder ser sujeito de si e compor a sociedade a 

que está inserido, construindo-a à medida em que se constrói. 

Aqui se aponta o desafio para o projeto de uma educação no qual o corpo 
não seja considerado acessório, subjugado à mente, mas referência 
essencial da complexa estrutura humana, a qual não pode ser reduzida 
a um de seus aspectos, seja animal, mecânico, econômico ou ideológico 
(Ibid. p. 17). 
 

A Educação Física Escolar, embora trate do corpo e das diferentes 

manifestações culturais de movimento, traz em seu percurso histórico na escola 

práticas dignas de serem esquecidas, por corroborar com esse aprisionamento e 

fragmentação do corpo. 

[...] a Educação Física encontra-se centrada na parte física do homem, 
caracterizando-se como a educação do físico, dissociada do conceito de 
educação, esta por sua vez centrada na mente. Teríamos então na 
formação do educando, diz-se muitas vezes de forma incoerente, na 
formação do ‘homem integral’, uma Educação Física, sinônimo de 
exercitação física, de base prática, e uma educação intelectual, de base 
teórica (Ibid. p.47). 

 

A partir da década de 90, as novas preocupações com a Educação Física 

Escolar enquanto componente curricular e um grande “boom” de produções 

acadêmicas no cenário da Educação Física, alimentados por contribuições de 

grandes áreas científicas, possibilitaram mudanças significativas na relação e 

compreensão que a área estabelecia com os conceitos de corpo, educação, 

escola e outros afins.  

Embora as discussões advindas do chamado Movimento Renovador da 

Educação Física tenham subsidiado grande ampliação nas compreensões de 
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conceitos basilares da área, as aulas de Educação Física nas escolas ainda 

apresentavam uma tradição pouco inovadora. Depois de décadas, a área ainda 

encontra práticas cotidianas nas escolas, desalinhadas a referenciais teóricos tão 

positivos que não pararam de surgir desde então. 

Alinhar conceitos com práticas cotidianas, sobretudo em cenários tão 

inflexíveis como a estrutura da escola pública, é tarefa árdua e longeva de se 

alcançar. É perceptível mudanças nos discursos e entendimentos do significado 

de corpo para professores e demais entes sociais dentro e fora da escola, todavia, 

parece faltar tecnologia e pragmatismo necessários para vivenciar tal mudança. 

Pensando no processo de ensino-aprendizagem da educação escolar, podemos 

refletir sobre esse desalinhamento. 

Tradicionalmente, a didática reúne os elementos fundamentais da 

organização do ensino (objetivos, conteúdos, métodos e avaliação). Esses 

elementos por sua vez, dependem dos princípios e valores que os norteiam nos 

diferentes itinerários formativos a que se deseja alcançar (LIBÂNEO, 1994). Por 

exemplo, se meu entendimento de corpo privilegia a subjetividade e a liberdade 

de ser e estar no mundo, exercendo-se como sujeito crítico, autônomo e potencial 

das diversas atuações que a sociedade possibilita na atualidade, meus objetivos 

de ensino e seus respectivos conteúdos devem estar de acordo com esse 

entendimento, de modo que atenda a essa demanda. 

Não é diferente para os aspectos metodológicos de ensino, ao contrário, 

acreditamos que é de tamanha importância a interdependência entre a 

compreensão de corpo e as noções de aprendizagem e ensino, uma vez que os 

desencontros existentes entre esses conceitos possam, ao nosso ver, constituir a 

raiz do baixo rendimento escolar. 

Ainda com base numa compreensão de corpo máquina - objeto-, o 

conceito de “aprender” parece sempre ter sido relacionado a ideia de “depósito” e 

a escola parece igualmente ter assim se organizado para este equívoco. Tão bem 

denunciado e refutado por Paulo Freire em tantas obras e experiências exitosas, 

a escola pública brasileira ainda se organiza física e estruturalmente para uma 

“educação bancária” (FREIRE, 2005). 

Embora se entenda que a Educação Física Escolar tenha seus 

conhecimentos ligados ao corpo e a cultura de movimento, de um modo geral, 

ainda parece se organizar metodologicamente para um ensino com base no 
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modelo behaviorista de compreender estímulos e respostas “adequadas”, em 

busca de uma aprendizagem padronizada. Esse pensamento desconsidera o 

corpo na sua singularidade de ser e, também, de como ele apreende sua realidade 

circundante, ou dito de melhor forma, de como constrói sua realidade mediante as 

experiências que vivencia. 

Defendemos aqui o conceito de aprendizagem como expressão do 

acoplamento estrutural que o indivíduo estabelece com seu meio. O meio não 

deve ser compreendido apenas no aspecto físico, mas pela complexidade da 

relação com os aspectos sociais, cognitivos e afetivos possibilitados pela 

linguagem e a consciência. Do ponto de vista do organismo, ele apenas está 

mantendo-se vivo, enquanto permanecer acoplado estruturalmente com seu meio. 

Como observadores, distinguimos a unidade que é o ser vivo de seu pano 
de fundo, e o caracterizamos com uma determinada organização. Com 
isso, optamos por distinguir duas estruturas, que serão consideradas 
operacionalmente independentes entre si - o ser vivo e o meio - e entre 
as quais ocorre uma congruência estrutural necessária (caso contrário, 
a unidade desaparece). Nessa congruência estrutural, uma perturbação 
no meio não contém em si uma especificação de seus efeitos sobre o ser 
vivo. Este, por meio de sua estrutura, é que determina quais as 
mudanças que ocorrerão em resposta. Essa interação não é instrutiva, 
porque não determina quais serão seus efeitos. Por isso usamos a 
expressão desencadear um efeito, e com ela queremos dizer que as 
mudanças que resultam da interação entre o ser vivo e o meio são 
desencadeadas pelo agente perturbador e determinadas pela estrutura 
do sistema perturbado. O mesmo vale para o meio ambiente: o ser vivo 
é uma fonte de perturbações, e não de instruções (MATURANA & 
VARELA, 2001, p. 108, grifo do autor). 

 
Nesta passagem, os biólogos Maturana e Varela (2001) explicam como 

ocorre a relação entre meio e ser vivo. A teoria da autopoiese10 e da enação11, 

que embasam nosso entendimento sobre os processos de aprender e conhecer, 

são complexas e não cabem extensivamente nos intentos deste trabalho. 

Contudo, discutiremos esses conceitos registrando a dificuldade e perigo de trazer 

trechos e fragmentos dessas obras sem perder aspectos relevantes ou abrir 

lacunas. 

 
10 A teoria da autopoiese foi descrita nas primeiras publicações dos biólogos chilenos Maturana e 

Varela por volta de 1970 e tem como base a explicação de que o que nos define como seres 
vivos é a nossa capacidade de autofazimento, ou de que o produto do nosso viver somos nós 
mesmos. Com base nesse entendimento, propõe explicações científicas para uma 
epistemologia genética transdisciplinar. 

11 A enação deriva das palavras espanholas en e accíon, apresentado por Varela, Thompson e 
Rosch (1993) que se refere as suas explicações para o surgimento dos fenômenos da mente e 
da consciência, não como algo biológico, orgânico, mas sim como fenômenos que emergem da 
atividade sensório-motora de nossa motricidade. Daí a expressão “em ação” para designar o 
ponto de partida e mecanismo que possibilitou o surgimento da mente. 
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Nesse esforço, esclarecemos que compreendemos a aprendizagem 

como expressão deste acoplamento estrutural que os indivíduos estabelecem com 

seu meio. “Tudo o que dissemos aponta para a compreensão da aprendizagem 

como expressão do acoplamento estrutural, que manterá sempre uma 

compatibilidade entre o funcionamento do organismo e o meio em que ele ocorre” 

(Ibid. p.192). 

O uso do termo “expressão” se deve ao fato de não concebermos 

interações instrutivas entre o meio e o indivíduo (ou entre indivíduos), pois o 

organismo dele opera como sistema fechado. O meio apenas desencadeia 

modificações que não podemos determinar quais. Este é o nosso ponto de 

divergência com a tradição pedagógica instrutiva que vê as ações de ensino 

específicas como determináveis a aprendizagens igualmente específicas. O que 

espanta é a insistência nessa perspectiva equivocada, mesmo com o insucesso e 

o fracasso escolar sendo o tom dos grandes debates sobre educação.  

Uma dúvida comum que ocorre neste momento e parece óbvia, é como 

se explica as aparentemente perfeitas “respostas” a determinadas “perguntas” que 

os indivíduos exercem no seu dia-a-dia, de modo que o estímulo (pergunta) parece 

sim está condicionando a uma resposta correspondente. 

A resposta está diretamente relacionada a absurda expansão de 

possibilidades de estados senso-perceptíveis que o sistema nervoso humano é 

capaz de gerar, mediante uma quantidade inimaginável de estímulos de todas as 

ordens que chega no organismo e desencadeiam um enorme número de 

modificações. Como operamos num sistema comum de linguagem, e 

consequentemente de pensamentos e de elementos culturais (sentidos e 

significados), é possível afirmar que estamos intricadamente acoplados. A 

recursividade operacional cria uma história de interações que, como 

observadores, enxergamos como sendo respostas adequadas ou não. 

Quando, num organismo, existe um sistema nervoso tão rico e vasto 
como o do homem, seus domínios de interação permitem a geração de 
novos fenômenos, ao possibilitar novas dimensões de acoplamento 
estrutural. Foi isso, em última análise, que tornou possíveis a linguagem 
e a autoconsciência humanas (Ibid. p.196, grifo do autor). 

 

Se o aprender não existe enquanto ato instrutivo, ou como algo que se 

“inclua” nos estudantes para que eles possam acessar, ou coisa do tipo, o que 

seria o ensino nesta perspectiva? 
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Com base nessa compreensão de aprendizagem, o ensino não pode ser 

compreendido como um conjunto determinado de ações específicas que se 

acredite necessário a alcançar aprendizagens correspondentes. Não há 

determinação do que de fato se aprende, não há respostas certas a estímulos 

certos. Trata-se menos de “estímulos certos” e mais de propor, possibilitar e 

favorecer vivências em torno dos objetos de conhecimentos que estipulamos em 

nossos planejamentos. A base está no relacionar-se com. 

Pensando na educação escolar, e partindo do conceito de que o aprender 

é o fazer operacional do vivo, ou seja, sinônimo de viver, o ensino seria todas as 

ações que alguém organiza e sistematiza no sentido de possibilitar a outrem 

vivenciar o máximo de situações em torno de um fenômeno que se escolhe 

enquanto objeto de conhecimento. Notemos que, para essa compreensão de 

“ensino”, é necessário que as habilidades12 que se espera alcançar por parte dos 

estudantes sejam sublimadas a compreensões mais abrangentes. 

Habilidades e competências fechadas como “executar os fundamentos de 

uma modalidade esportiva”; “executar o arremesso do basquete de modo 

satisfatório”; conhecer a história do futebol nas diferentes civilizações; são 

incompatíveis com os conceitos de aprendizagem e ensino acordadas aqui, pois 

suas formulações já pressupõem relações deterministas entre os comportamentos 

de quem “ensina” e de quem “aprende”, numa relação de acerto e erro pouco 

flexível. 

Ora, se o meio apenas desencadeia modificações estruturais no 

organismo do indivíduo e se sabemos que as modificações estruturais internas se 

dão mediante o cumprimento de manter a unidade (indivíduo) estruturalmente 

acoplado com o meio (condição de estar vivo), as habilidades que desejamos ser 

alcançados pelos estudantes, devem ter caráter abrangente no que diz respeito 

às expectativas. De modo semelhante e coincidente, as estratégias de ensino 

também devem seguir essa premissa.  

 
12 Estamos adotando o conceito de habilidades ao invés de objetivos de ensino. A BNCC 

apresenta essa opção, defendida aqui, com base no entendimento de que a expressão objetivo 
de ensino sugeri certo “controle” de quem os define, no sentido de uma suposta relação direta 
entre ações de ensino a aprendizagens específicas. Além do que, frequentemente, gera 
confusão no entendimento de “a quem se refere as ações”, do professor ou o que se espera 
dos alunos. Por habilidades se compreende de modo mais direto que nos referimos ao que 
esperamos que os alunos expressem ter aprendido. 
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A organização do ensino deve promover uma atmosfera de vivências 

variadas e que atinjam as mais diversas dimensões humanas da experiência 

(experimentação, apreciação, análise, apropriação, construção e etc.). A ideia, é 

transformar o meio em que o aluno estará imerso durante um período de tempo, 

de modo que o organismo do aluno, em sua dinâmica interna de modificações 

estruturais, ao buscar comensurabilidade estrutural com esse entorno que agora 

interage, possa se comportar de modo que um observador avalie como adequado 

ou não as expectativas relacionados ao tema vivenciado. 

Observemos que não há garantias, não há determinismos. Essa é a chave 

para a superação de práticas inflexíveis de ensino-aprendizagem que, 

infelizmente, ainda estão fortemente presentes nas escolas. É a falta de garantias 

que deve modificar toda a organização didática em seus elementos. Os objetivos 

devem ter caráter amplos e genéricos acerca de habilidades que esperamos que 

os alunos expressem em novos comportamentos. Os conteúdos, ou objetos de 

conhecimento, devem ser organizados como temas abrangentes que possam 

alcançar diferentes aspectos da vida dos estudantes. 

Podemos refletir acerca do componente curricular da Matemática, e o 

conteúdo números irracionais. Um conteúdo fechado que se encerra em si mesmo 

e que normalmente não apresenta relação alguma com a vida e futuro de vida de 

muitos estudantes. Este conteúdo deveria na verdade aparecer na vida escolar, 

como habilidades que tematizassem a necessidade de resolução de problemas 

práticos de vida, problema esse em que necessitasse do conhecimento e uso os 

números irracionais para resolução. 

Nesse exemplo, podemos pensar que um problema prático da vida real 

tem maiores possibilidades de congruência estrutural com os estudantes do que 

os números irracionais. Esse entendimento está de acordo com a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, como outras abordagens de ensino 

que orientam a organização do ensino vinculada com os sentidos e significados 

socioculturais que os estudantes expressam (MOREIRA, 2015). 

Esse é o ponto central para se justificar o dimensionamento dos 

conhecimentos: as diferentes formas com que os estudantes se relacionam com 

os objetos de conhecimento. O processo ensino aprendizagem deve cercar os 

estudantes do máximo de elementos que compõem um dado conhecimento, a fim 
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de que eles possam modificar-se de modo comensurável. O que para nós, 

observadores, pode ser interpretado como habilidades adequadas. 

O campo metodológico talvez seja o maior afetado com essa mudança de 

perspectiva. O uso dos diferentes métodos de ensino deve considerar essa 

fatídica inacessibilidade às modificações estruturais que nós, como observadores, 

gostaríamos de identificar como aprendizagens. Dessa forma, a metodologia deve 

favorecer que os estudantes experienciem o maior número de situações de vida, 

imersos em um ambiente tematizado pelo objeto de conhecimento sistematizado. 

De forma que as situações vivenciadas solicitem as habilidades que se pretende 

ver manifestas por eles. 

O estudo dos métodos de ensino é algo caro ao nosso componente 

curricular, de tal forma que o maior referencial sobre estilos de ensino data da 

década de 60. Trata-se da sistematização de Mosston (1996) sobre os principais 

estilos de ensino utilizados na área e que é até hoje uma referência base e quase 

exclusiva sobre o assunto. E mesmo tendo todo esse tempo de publicação, ainda 

é difícil ver clareza do uso desses métodos ou estilos no dia-a-dia das escolas o 

que esclarece muito do déficit do assunto para o campo de estudos da área. 

 

 

2.1 A Avaliação da Aprendizagem 

 

A avaliação da aprendizagem se apresenta então como elemento didático 

que considera todos esses entendimentos sistematizados até aqui, num mix de 

desafios e perspectivas decisivas a todo o processo de ensino aprendizagem. Não 

adianta compreendermos o fenômeno da aprendizagem como sinônimo do viver, 

em seguida designar habilidades relativas a certos objetos de conhecimento numa 

compreensão ampliada dos processos, se operarmos com procedimentos 

avaliativos na perspectiva punitiva, finita em si mesma, classificatória. Como 

veremos adiante, a avaliação da aprendizagem tem uma função crucial para todo 

o processo formativo da educação escolarizada, e por isso deve ser tratada com 

muito zelo. 

Que compreensão de avaliação corresponde a esses entendimentos de 

corpo, aprendizagem e ensino? O que é importante modificar nas práticas 
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avaliativas atuais? Qual a importância dos procedimentos avaliativos no 

componente curricular Educação Física? Existem especificidades? 

Essas são algumas perguntas frequentes em torno deste tema e que não 

podem deixar de aparecer na resolução dos dilemas sobre o ato de avaliar na 

Educação Física Escolar. Primeiramente é importante distinguir expressões que 

são comumente usadas como sinônimos, mas que nos significam coisas 

diferentes.  

Estamos nos dedicando aqui nesta pesquisa a avaliação da 

aprendizagem das habilidades do componente curricular Educação Física. Não 

confundamos com avaliação escolar, que entendemos como os procedimentos 

avaliativos de verificação da qualidade ao atendimento de metas estabelecidas 

para a escola. Essas metas podem vir do sistema educacional ou da própria 

escola, mediante seus documentos norteadores como Projeto Político 

Pedagógico e/ou plano de desenvolvimento institucional. Ou ainda avaliação 

educacional que se referiria aos diagnósticos de redes de ensino e políticas 

públicas. 

Para todos os efeitos, nosso objeto de estudo é a avaliação da 

aprendizagem expressa pelos estudantes enquanto elemento da didática. 

Quando falamos em avaliação da aprendizagem ou procedimentos avaliativos nos 

referimos a um conjunto de momentos formais e informais de registros de 

expressões de habilidades adquiridas, ou não. A cada momento, dentro desse 

processo, utilizamos um ou mais instrumentos de verificação da aprendizagem13, 

a fim de registrar um ou mais aspecto comportamental que expresse, para nós 

observadores, possíveis aprendizagens relativas à certas habilidades 

desenvolvidas ao longo da unidade de ensino. 

Esses esclarecimentos nos são importantes, devido ao fato de que na 

literatura da área, e na Educação de modo geral, muitos autores utilizam esses 

termos como sinônimos e confundem a compreensão dos processos. Por falar 

nisso, o que a literatura específica a esse tema nos apresenta sobre esse 

conceito? 

 
13 Por instrumentos de verificação da aprendizagem entenda-se todas as ações que objetivem 

favorecer a manifestação de expressões de habilidades de forma registrável dos momentos 
formais da avaliação da aprendizagem, fornecendo dados objetivos para serem analisados. 
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De acordo com o professor Cipriano Luckesi (1995), uma das maiores 

referências sobre avaliação aqui no Brasil, o sentido da avaliação é o foco principal 

nas mudanças para se verificar práticas verdadeiramente democráticas e 

humanizantes. O autor critica as práticas tradicionais de avaliação fundamentadas 

no autoritarismo e classificação/punição do aluno. 

[...] a avaliação 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. (Ibid. p. 81, grifo do autor).  

 

O sentido é o que direciona toda a prática e as mudanças necessárias. 

Seguindo esse caminho, “entendemos avaliação como um juízo de qualidade 

sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão” (Ibid. p.69). Esse 

conceito nos é bem adequado e o autor destacou alguns termos mediante três 

pontos que ele considera chave para esse entendimento. 

A avaliação trata-se de um “juízo de qualidade” no sentido de que se julga 

positivo ou negativo certas ações, com um caráter contextual, porém subjetivo 

sobre a qualidade do que se espera. Os “dados relevantes” dizem respeito ao fato 

de que o juízo de qualidade não pode deixar de ter certa objetividade, de ter um 

foco em determinados aspectos, que seriam os dados que se pretendem registrar 

com os procedimentos avaliativos. Por último, deve indicar uma “tomada de 

decisão”, uma vez que a avaliação não pode se encerrar em si mesma ou findar 

numa atribuição de nota ou classificação, no estilo tradicional aqui criticado. 

Tal juízo de valor deve necessariamente apontar direcionamentos nessa 

compreensão de avaliação, dando-lhe um sentido relacional com todo o processo, 

pois, “se refere a decisão do que fazer com o aluno, quando a sua aprendizagem 

se manifesta satisfatória ou insatisfatória. Se não se tomar uma decisão sobre 

isso, o ato de avaliar não completou seu ciclo constitutivo” (Ibid. p. 71).   

Essa concepção de avaliação é apresentada e defendida pelo autor como 

diagnóstica, por estar sempre informando um quadro específico, em contraponto 

com a classificatória. Esta distinção nos é muito cara a medida em que Luckesi 

(1995, p. 82, grifo do autor) expressa que, “essa forma de entender, propor e 

realizar a avaliação da aprendizagem exige que ela seja um instrumento auxiliar 

da aprendizagem e não um instrumento de aprovação ou reprovação dos alunos”. 
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Não só corroboramos com o entendimento do autor como defenderemos 

ao longo do trabalho essa ligação orgânica da avaliação da aprendizagem com os 

demais elementos didáticos (objetivos, conteúdos e metodologia). O mesmo serve 

para os conceitos de corpo e aprendizagem já definidos aqui. 

Ainda nessa linha de compreensão, encontramos a avaliação mediadora 

proposta por Hoffmann (2005). A autora relaciona de forma muito intricado o 

processo de ensino-aprendizagem com os momentos avaliativos, para ela, “a 

avaliação mediadora exige observação individual de cada aluno, atenta ao seu 

momento no processo de construção do conhecimento” (Idem, 2003, p. 60). Não 

há uma separação clara dos processos pois na avaliação mediadora a 

dialogicidade é a base do processo. Acrescenta Hoffmann (2005, p. 15) que “a 

avaliação é essencial a educação. Inerente e indissociável enquanto concebida 

como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação. 

Pensar na avaliação da aprendizagem enquanto parte indissociável dos 

processos educacionais, organizados como os elementos da didática, nos parece 

formidável. Entretanto, precisamos esclarecer um ponto muito importante e 

delicado relativo às contribuições da autora para nosso trabalho. Pensemos então 

no conceito de avaliação apresentado pela professora Jussara Hoffmann (2005) 

em Avaliação: Mito e Desafio que originalmente foi publicado em 1991. 

A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos 
impulsiona a novas reflexões. Reflexão permanente do educador sobre 
sua realidade, e acompanhamento de todos os passos do educando na 
sua trajetória de construção do conhecimento. Um processo interativo, 
através do qual educandos e educadores aprendem sobre si mesmos e 
sobre a realidade escolar no ato próprio da avaliação (Ibid. p.17). 

 

Notem que em todos os trechos que citamos da autora, assim como muito 

claramente em suas obras, ela expressa veemente essa continuidade entre os 

processos. Divergimos aqui da autora no sentido que acreditamos que a avaliação 

da aprendizagem esteja dividida inevitavelmente entre momentos formais e 

momentos informais no âmbito escolar. 

Os momentos formais, dizem respeito a toda a forma e registro que se 

constrói na busca de se verificar a aproximação ou distanciamento do processo 

de ensino-aprendizagem com relação as habilidades esperadas. Não se pode 

falar em avaliação da aprendizagem sem que haja alguma forma de registro claro 

e analisável. 
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De cara, o entendimento de avaliação mediadora proposta pela autora se 

tornaria difícil, pois a dinâmica da educação escolar não permite essa 

exclusividade individual de se registrar tantas informações advindos das 

interações entre professores e estudantes, mediante o processo de ensino 

aprendizagem, o tempo todo. Pelo menos não de forma registrável, apresentável 

formalmente. 

Com relação aos momentos informais de avaliação da aprendizagem, 

pensemos que estes se referem a natural observação e olhar atento do professor 

a toda forma de comportamento em todas as situações de aula vivenciadas pela 

turma. Por informal, entenda-se como ausência de registro. Essa avaliação é 

importante para as tomadas de decisões, escolhas de metodologias, de 

instrumentos, de recursos, mudanças de posturas e uma gama de 

comportamentos relativos ao cotidiano do professor. Todo professor experiente 

se atribui desses conhecimentos para otimizar a condução de seu fazer 

pedagógico. 

O que não pode ocorrer é a confusão entre esses momentos pelo fato de 

que a organização da escola requer da avaliação da aprendizagem tomadas de 

decisões como aprovação, reprovação, índices e médias que, ao que pese as 

críticas, fazem parte da escola e não se pode negligenciar. Isso também se aplica 

para as demais funções da avaliação da aprendizagem, quer sejam indicar para 

os alunos os seus avanços e limites num determinado aprendizado, para o 

professor na condução do processo, para a escola acerca das metas e 

compromissos de formação. 

Acreditamos que formalizar registros avaliativos do processo não é só 

classificação e sentenciamento conforme certas críticas. Não percamos a 

estrutura que a escola apresenta hoje, embora que seja a mesma de séculos, e 

que é sabidamente inadequada para as demandas atuais. Porém, optamos neste 

trabalho em refletir e propor sobre o que se é possível construir em torno do tema 

da avaliação da aprendizagem numa escola real, tal como ela se apresenta e que 

é o grande espaço público de formação social de cidadãos hoje. 

Noutro momento deste trabalho, será melhor detalhado esses dois 

momentos de avaliação da aprendizagem e o que se é possível ou não, conforme 

a intervenção proposta para esta pesquisa. Por ora, registramos que 

concordamos com a autora com esta intrincada relação entre os processos de 
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ensino-aprendizagem-avaliação, porém, considerando o aspecto formal da 

avaliação da aprendizagem e seus instrumentos para registro usados em 

momentos específicos. Afinal, sem que haja uma forma de registro clara, essa 

avaliação perde seu valor social, no sentido de que não pode ser contestada, 

ratificada, si quer analisada. 

Outra obra que consideramos importante evocar tanto pelo seu referencial 

na Educação Física Escolar quanto pela sua simplicidade em expor o assunto da 

avaliação na área, é a obra de um Coletivo de Autores de 1992. No que tange ao 

sentido e entendimento de avaliação da aprendizagem, a obra nos diz que  

[...] o sentido da avaliação do processo ensino-aprendizagem em 
educação física é fazer com que ela sirva de referência para a análise 
da aproximação ou distanciamento do eixo curricular que norteia o 
projeto pedagógico da escola (Ibid. p. 103). 

 
O que nos agrada neste entendimento é a referência que ele faz do 

planejamento por meio do eixo curricular e ao projeto pedagógico da escola. 

Acreditamos que a avaliação da aprendizagem possa recair na tradição 

classificatória, burocrática, sentenciva e punitiva, quando não se relaciona com o 

projeto de escola, homem, cidadão, com a missão e os demais pilares do projeto 

pedagógico da escola. 

Numa dimensão um pouco menor, a mesma lógica se aplica para a 

avaliação da aprendizagem desconexa dos objetivos de ensino, conteúdos e 

metodologias utilizadas. Como avaliar é atribuir um valor, qualificar ou não algum 

comportamento ou prática, é imprescindível estabelecer e vincular as 

compreensões de conceitos que orientam os valores do sistema de ensino e seus 

procedimentos avaliativos. 

Encontramos em Palma, Oliveira e Palma (2010) convergência com essa 

postura, ao considerar que “a avaliação escolar precisa ser extraída do projeto 

pedagógico da escola. Afinal, é nele que estará definida a perspectiva educacional 

norteadora das ações educativas” (Ibid. p. 205). Acrescenta ainda que,  

Superar os entendimentos classificatórios e discriminatórios da avaliação 
é passar a considerá-la como um conjunto de trabalhos e/ou atividades, 
para verificar como o aluno está abstraindo um determinado conteúdo 
proposto, observando o quanto ele avançou e melhorou em seus 
conceitos (Ibid. p. 206). 

 

Para melhor entendimento dos principais pontos em torno da avaliação da 

aprendizagem, muitos autores propõem responder algumas perguntas centrais, 
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como em Darido (2012), Dantas (2011), Silva; Hoffmann e Esteban (2010). 

Indaga-se Porquê, quem, o quê, como e quando avaliar? e optamos por seguir 

esse itinerário para discutirmos alguns pontos importantes. 

 

2.1.1 - Porquê avaliar? 

 

Quando refletimos sobre o “porquê” da avaliação da aprendizagem, 

falamos das razões para se estabelecer tal prática. Avalia-se para se diagnosticar 

e melhor conduzir ou corrigir o itinerário do processo de ensino-aprendizagem 

decorrente. Isso se alinha com o conceito de avaliação diagnóstica defendido 

aqui, bem como se alinha a compreensão de mediação, uma vez que esse 

diagnóstico constante tem como finalidade a própria condução do processo, no 

estabelecimento constante do diálogo sem o qual a aprendizagem não ocorre. 

Uma coisa justifica outra, e nessa confluência é que emerge o sentido da 

avaliação da aprendizagem defendido aqui. De outro modo, se pensarmos na 

avaliação enquanto punição e classificação apenas, a resposta para a qual a 

finalidade do ato de avaliar seria meramente fornecer números e performances 

que permitissem tal classificação, punição e sentenciamento. 

Respondendo acerca das finalidades da avaliação, Darido (2012, p. 130) 

fala que “a avaliação deve mostrar-se útil para as partes envolvidas - professores, 

alunos e escola - contribuindo para o autoconhecimento e para a análise das 

etapas já vencidas, no sentido de alcançar objetivos previamente traçados.” 

Dantas (2011) também segue esse pensamento que para nós, é conciliador aos 

demais conceitos defendidos até aqui. 

A avaliação da aprendizagem é importante aos estudantes, pois sem ela 

não haveria possibilidade de estabelecer os diálogos necessários para que os 

estudantes se localizassem no processo. O diagnóstico de seus avanços e suas 

dificuldades na direção do ensino-aprendizagem, realizado por eles mesmos, tem 

caráter metodológico, uma vez que favorece o deslocamento do estudante para 

ser sujeito ativo de seu aprendizado.  

Para o professor, a avaliação da aprendizagem é o único meio de se 

compreender qual o efeito tem tido suas ações de ensino, em todos os elementos 

do processo didático (definição das habilidades, escolha dos conteúdos, 

metodologia adequada).  O professor se vale dos procedimentos avaliativos para 
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ir balizando suas ações e acima de tudo acompanhando os avanços e atrasos dos 

seus estudantes. Tal acompanhamento deve ser registrado formalmente e 

quantificado para atendimento de obrigações burocráticas a que serve o professor 

e a escola. Não percamos de vista a dinâmica “real” na qual opera a escola 

pública. 

A avaliação da aprendizagem tem uma finalidade burocrática solicitada à 

escola, por parte das secretarias de ensino e repassadas para os professores, 

responsáveis diretos pela obtenção dos dados. A escola lida com a qualidade do 

ensino, o estabelecimento de metas, o uso de recurso e as solicitações das redes 

de ensino, por meio dos dados quantitativos advindos do atingimento ou não do 

desempenho dos aprendizes. Tal desempenho nada mais é do que a 

quantificação das avaliações da aprendizagem dos estudantes em notas e suas 

decorrentes aprovações ou reprovações. 

Foge ao escopo deste trabalho os problemas, limitações e incoerências 

dessa dinâmica. Noutro momento desta dissertação, voltaremos a estes tópicos, 

delimitando as discussões pelas possibilidades de ações inovadoras, dentro da 

proposta da pesquisa, evitando-se cair na confusão que se encontra a 

organização da escola pública em sua rigidez estrutural. 

 

2.1.2 - Quem avalia? 

 

Defendemos que a avaliação da aprendizagem deva ser exercida por 

professores e estudantes. Assim como dissemos que ela serve para que os alunos 

se localizem no processo de ensino-aprendizagem, acerca de suas dificuldades e 

avanços, acreditamos que os mesmos devam ter momentos de protagonismo 

neste processo. Respondendo então a pergunta, quem deve avaliar? Darido 

(2012. p.131) responde que “não é só o professor responsável pelo processo de 

avaliação, alunos e equipe pedagógica também devem participar do processo”. 

Compreendemos o protagonismo do processo ao professor, seguido dos 

estudantes, de modo muito específico e orientado, e à equipe pedagógica não 

compreendemos como responsável pela avaliação da aprendizagem. Quando 

muito, observa o processo e sinaliza ao professor, orienta as ações e acompanha 

o desenvolvimento. Em última análise, quem julga qualitativamente dados 

relevantes para tomar decisões de ensino é o professor. 
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2.1.3 - Quando avaliar?  

 

Para a pergunta acerca de quando se deve avaliar, Darido (2012, p. 138) 

diz que “a resposta mais simplificada a esta questão é em todos os momentos do 

processo ensino-aprendizagem”. De fato, uma vez que compreendemos a 

avaliação da aprendizagem enquanto mediação do processo por meio de 

diagnoses das ações, o feedback deve ser constante. Mas isso é possível de se 

materializar de fato com todos os condicionantes que a escola apresenta? Para 

compreendermos como tal empreitada possa ser possível, precisando distinguir 

muito bem os momentos formais e informais da avaliação da aprendizagem. 

 Os momentos informais de avaliação da aprendizagem decorrem de todo 

e qualquer contato entre o professor e os estudantes. A formação do professor se 

dá por meio das experiências acadêmicas entrelaçadas pelas vivências do 

cotidiano escolar, resultando num conjunto de saberes que lhe dota de 

capacidades para conduzir o processo de ensino-aprendizagem em suas 

demandas. Tais capacidades, permitem conduzir o processo tecendo 

considerações de frações ou partes breves de interação, formando um processo 

contínuo e recorrente entre ações e reações entre estudantes e professor.  

De modo simplista, estamos falando da comunicação que se estabelece 

numa aula entre seus atores. Porém, essa comunicação é carregada de saberes 

docentes que nos permite afirmar que o professor atento, tem condições de avaliar 

muitos aspectos por meio e durante a comunicação que estabelece em aula. 

São muitos os aspectos para se considerar e isso inviabiliza delimitá-los 

aqui. Cada fala que o professor direciona a sua turma, cada “resposta” que ela 

manifesta, cada situação que propõem, vai sendo avaliada e os dados dessas 

breves avaliações retroalimentam os passos seguintes no caminho para a 

construção de um ambiente favorável à aprendizagem. Ou utilizando os termos 

aqui empregados, o professor vai modificando o ambiente, atentando para as 

possibilidades de acoplamento estrutural entre o universo que cria, a partir do 

ensino, e as expressões que capta das modificações internas dos seus 

estudantes. O ensino, do ponto de vista do professor, é a organização do ambiente 

para o estabelecimento da comensurabilidade estrutural entre este e os 

estudantes. 
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Fato é que, para uma condução do processo numa perspectiva dialógica 

de ensino, o professor atento e experiente avalia tudo que ocorre em sua aula o 

tempo todo, e isso deve ser buscado e qualitativamente aperfeiçoado ao longo 

das experiências e formações em sua carreira. Contudo, devido a questões 

profissionais e legais próprias do sistema educacional brasileiro, os possíveis 

dados desse permanente “avaliar”, descrito aqui, não tem valor legal aceito para 

fins sócio educacionais.   

A educação escolar, enquanto política pública, necessariamente deve 

prestar contas à sociedade, e o serviço público tem função social e obrigações 

que inclui responsabilidades e clareza das ações em seus resultados. Sob esse 

ponto de vista, a avaliação cumpre essas demandas mediante seus momentos 

formais registrados nos diferentes instrumentos. 

Os momentos formais de avaliação da aprendizagem materializam os 

dados que revelam, bem ou mal, o caminho que tem traçado o processo ensino 

aprendizagem dentro das escolas. O cumprimento, ou não, dos objetivos de 

ensino só se é possível consultar pelo registro dos momentos formais da avaliação 

da aprendizagem, como também por outras modalidades de avaliações 

relacionadas ao sistema de ensino - avaliação de desempenho profissional, 

avaliação escolar, índice de desempenho da educação básica e outros. 

Embora reconheçamos que é de extrema importância o cuidado e atenção 

com o aspecto avaliativo informal, indispensável para um ensino dialógico, essa 

pesquisa versa sobre os momentos formais de avaliação, seus instrumentos e as 

possibilidades de construção com base nas dimensões dos conteúdos. 

O desafio proposto é justamente como podemos avaliar a aprendizagem 

na Educação Física, com base nas dimensões do conhecimento, nesse contexto 

problemático? Devemos considerar as dificuldades de estabelecer momentos 

avaliativos formais mediante instrumentos adequados, mantendo nossa 

compreensão dialógica de ensino, com todas as limitações organizativas que a 

escola apresenta. 

Voltando à pergunta sobre quando se deve realizar a avaliação da 

aprendizagem? Darido (2012, p.138) ainda apresenta os conceitos de “avaliação 

diagnóstica, formativa e somativa”, relacionando ao início do desenvolvimento de 

uma unidade didática, aos momentos informais de avaliação realizados pela 
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“observação avaliadora” durante todo o processo e por último a atribuição de uma 

nota ao final do processo, respectivamente. 

Sobre esses pontos, preferimos o termo “avaliação inicial” em 

contraposição a avaliação diagnóstica, pois entendemos que toda avaliação é 

diagnóstica, no sentido que se trata sempre de um mapa ou retrato de momento 

específico sob aspectos específicos. A avaliação inicial é imprescindível para um 

planejamento que de fato queira transformar realidades de vida por meio da 

educação. O professor só poderá construir ambientes de aprendizagens 

acopláveis, se inicialmente ele conhecer as estruturas de seus estudantes. 

Como vimos, o ensino-aprendizagem não ocorre como direcionamentos, 

sempre se tratando de possibilidades por meio de diversificações de vivências, o 

que nos leva a entender que conhecer as estruturas iniciais14 dos estudantes é 

condição chave para a organização do trabalho. 

Com relação ao conceito de “avaliação processual” já nos posicionamos 

quando falamos sobre avaliação informal e reiteramos a importância desse agir 

professoral em sala. Contudo optamos por organizar nosso pensamento em 

momentos formais e informais de avaliação da aprendizagem, e que os momentos 

formais sejam realizados no início de uma unidade de ensino, ao longo da 

unidade, em cada “virada” nas sequências didáticas e no final das unidades, como 

que sintetizando o processo15.  

 

2.1.4 - O que avaliar? 

 

Para refletirmos sobre o que se deve avaliar? seguimos uma lógica 

apresentada ainda pela professora Suraya Darido (2012) quando relaciona a 

avaliação da aprendizagem na Educação Física às dimensões dos conteúdos, 

utilizando a classificação de Zabala (1998) em conceitual, procedimental e 

atitudinal. 

 
14 Por estruturas iniciais leia-se todo o contexto de vida da turma, suas características corporais, 
experiências de vida, modos de ser e acima de tudo a comunicação possível de se estabelecer 
com os estudantes. Esse conhecimento é imprescindível para construir um ambiente acoplável.  
15 Defendemos a existência de um momento avaliativo no final das sequências didáticas para 

que os estudantes organizem seus pensamentos sintetizando o apanhado de aprendizagens 
vivenciadas.  
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Esse aspecto nos é extremamente caro e central de nossa pesquisa, que 

propõe exatamente o esforço de pensar possibilidades de relacionar os momentos 

formais de avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar com as 

dimensões de conhecimento. Entretanto, a partir da versão final da BNCC (2017), 

nos deparamos com mudanças nesse entendimento. A Base norteia as 

formulações dos currículos federal, estaduais e municipais no que tange aos 

objetivos de aprendizagem mínimos comuns a nível nacional. O que se 

compreendia como sendo três dimensões humanas do conhecimento, passam a 

ser oito, embora sejam todas derivadas ainda de conceitos, procedimentos e 

atitudes. 

Refletindo um pouco e sucintamente pela historicidade da Educação 

Física Escolar, percebemos que a concepção que se constrói de um componente 

curricular define seus objetivos e conteúdos de ensino e, consequentemente, a 

avaliação da aprendizagem. Isso nos ajuda a compreender momentos avaliativos 

na Educação Física abordando o aspecto motor e composição corporal, as 

habilidades técnico-performáticas16 das modalidades esportivas, dos dados sobre 

as práticas corporais, como história, regras e fundamentos. 

Predominavam preocupações avaliativas em Educação Física que 
enfatizavam a medição, o desempenho das capacidades físicas, as 
habilidades motoras e, em alguns casos, o uso das medidas 
antropométricas. Na escola, o aluno era avaliado por testes físicos ou 
pelo seu desempenho nos esportes (DARIDO, 2012, p. 128). 
 

Pensamos a Educação Física Escolar como sendo um componente 

curricular que tematiza as práticas corporais pertencentes ao acervo da cultura de 

movimento (jogo, esportes, danças, ginástica, lutas, práticas corporais de 

aventura), que faz parte da área das linguagens, necessárias para formação de 

cidadãos. Esse entendimento segue o que apresenta a BNCC em delimitar o 

objeto de estudos da Educação Física Escolar como sendo as práticas corporais 

da cultura de movimento local, regional e global do momento histórico em que 

vivemos.  

 

 
16 O uso do termo técnico-performática é uma tentativa de superar o uso do termo técnica de 

modo equivocado. Segundo Mauss (1974, p.401) técnicas corporais seriam “as maneiras pelas 
quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu 
corpo.” Como em nossa cultura praticamente tudo seriam técnicas corporais, nos valemos do 
termo técnico-performático para designar os gestos padronizados relacionados a performances 
esportivas.  
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Desse modo, é possível assegurar aos alunos a (re)construção de um 
conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a 
respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos 
outros e desenvolver autonomia para apropriação e utilização da cultura 
corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo 
sua participação de forma confiante e autoral na sociedade (BRASIL, 
2017, p. 211). 
 

Os conceitos de Cultura Corporal, Cultura Corporal de Movimento, Cultura 

do Movimento são comuns nas produções acadêmicas da área. Embora 

expressem sentidos e perspectivas diferentes, todos convergem como Melo 

(2006) bem explicou, 

[...] expressão corporal gerando diferentes formas do se-movimentar que 
vão construir o acervo da cultura de movimento, numa relação de 
dependência indissociável e, principalmente, por considerar o fato de 
agregar a inseparabilidade entre corpo e movimento [...] (Ibid. p. 129). 
 

Preferimos o conceito cunhado em Kunz (1991) de Cultura do Movimento, 

substituindo a preposição “do” por “de” como explicou Melo (2006, p.129) “pelo 

fato de abrir mais possibilidades para se agregar outras manifestações além das 

práticas corporais”.  

Podemos encontrar a cultura de movimento como objeto de estudo central 

em toda a organização do componente curricular no documento da BNCC para o 

ensino fundamental. Nas competências específicas de linguagens, as referências 

à linguagem corporal está, direta ou indiretamente, presente nos seis pontos 

apresentados. Nas competências específicas da Educação Física para o ensino 

fundamental o contexto da “Cultura Corporal de Movimento” e das “práticas 

corporais” protagonizam o texto de todos os 10 pontos de modo exclusivo. E 

segue-se esse entendimento nas Unidades Temáticas, nos objetos de 

conhecimento17 e nas habilidades que se busca desenvolver.    

Estabelecer a cultura de movimento enquanto critério organizador dos 

conhecimentos da Educação Física Escolar, que se organizam nas diferentes 

práticas corporais, é um passo importante para um componente curricular que por 

muitas décadas se desenvolveu questionando seu papel na educação 

escolarizada. Parte das inconsistências e equívocos depuram de perguntas e 

aplicações práticas em torno da diversidade de dimensões que podemos nos 

relacionar com os objetos de conhecimento no mundo-vivido. 

 
17 Objetos de conhecimento é um conceito presente na BNCC e que nos apropriaremos por 

compreender mais adequado que o termo conteúdos e dar a ideia de ampliação nas relações 
que se dão entre sujeitos e objetos. 
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A proposta de oito dimensões do conhecimento no documento da 

Educação Física Escolar na BNCC (2017), mobiliza nossas preocupações no 

tocante a necessidade de ampliarmos nossa compreensão do que seja conteúdo 

e como sugere Zabala (1998, p. 30) “entendê-lo como tudo quanto se tem que 

aprender para alcançar determinados objetivos que não apenas abrangem as 

capacidades cognitivas, como também incluem as demais capacidades”. 

Isso se deve ao fato de compreendermos que os conteúdos escolares, 

são elementos ou objetos reais do mundo-vivido dos estudantes. Na mesma 

proporção que eles se relacionam de modos tão diversos com estes, o processo 

de ensino-aprendizagem deve se organizar para garantir essa riqueza 

pedagógica18 que favorece aprendizagens significativas19. 

Dessa forma, quando nos referimos a conteúdos, estamos englobando 
conceitos, idéias, fatos, processos, princípios, leis científicas, regras, 
habilidades cognoscitivas, modos de atividade, métodos de 
compreensão e aplicação, hábitos de estudos, de trabalho, de lazer e de 
convivência social, valores, convicções e atitudes (Ibid. p. 15). 

 

Quando compreendemos que os elementos didáticos (objetivos, 

conteúdos, métodos e processos avaliativos) compõem um processo mediativo 

imbricado, na direção da formação de cidadãos, responder à pergunta sobre o 

que avaliar na Educação Física Escolar torna-se um pouco delicado. Neste 

intento, digamos que o que se deve avaliar do ponto de vista do “ensino” é o 

cumprimento ou não dos objetivos estabelecidos. Pensando-se na aprendizagem, 

o que deve ser avaliado são as habilidades expressas pelos estudantes que 

buscamos desenvolver com o ensino, quanto e de que forma eles demonstram 

isso.  

Divergimos do pensamento de Darido (2012) e outros autores quando 

respondem ao “o que se deve avaliar?”, se reportando aos “conteúdos de ensino”, 

em seus conceitos, procedimentos e atitudes, no caso da autora citada. Não 

compreendemos que o objeto da avaliação da aprendizagem (em: o que se 

 
18 Riqueza pedagógica é uma expressão que utilizamos para nos referir há uma maneira 

particular de agir no processo de ensino-aprendizagem, de modo que se favoreça a realização 
do máximo de experiências, ou relações entre os estudantes e os objetos de conhecimento na 
ação pedagógica.   

19 Embora o termo “aprendizagem significativa” seja corriqueiramente utilizado no âmbito da 
educação, há uma teoria das aprendizagens significativas, cunhada por David Ausubel. 
Embora encontramos acordos conceituais, não estamos adotando este conceito (MOREIRA, 
2015). 
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avalia?) seja os conteúdos, pois isto nos remete a um entendimento do processo 

de ensino-aprendizagem como instrução. Como se houvessem objetos 

específicos (conteúdos) a serem incorporados especificamente (aprendizagem). 

Vimos que não há “depósito” de objetos específicos nos estudantes, 

conforme nos denuncia Freire (2005), estes apenas se relacionam com tais 

objetos, não os “armazena”. O que se avalia não podem ser os conteúdos, pois 

não estamos “transferindo-os” de um lugar (a aula) para o outro (estudantes). 

Acreditamos que, enquanto observadores, apenas avaliamos se as 

expressões que captamos dentro de uma ótica específica, por meio dos 

momentos formais de avaliação da aprendizagem, apresentam convergências 

com as habilidades perseveradas pelas ações de ensino. Não há garantias, pois 

como vimos na compreensão de aprendizagem em Maturana e Varela (2001), 

indivíduo e meio apenas desencadeiam modificações estruturais que são 

determinadas pela própria organização interna de cada sistema.  

Notemos que não podemos especificar se dado objeto de conhecimento 

está ou não, ou como se apresentará, na estrutura do indivíduo e este por sua vez 

o manifeste. O que se releva então para nós como observadores, são expressões 

desse acoplamento estrutural entre indivíduos e meio. O que justifica a premissa 

de compreender a avaliação da aprendizagem enquanto diagnóstica (LUKESI, 

1995), uma vez que sempre se trata de um mapeamento (diagnose) de um 

momento específico, sob uma ótica específica. 

Os objetos de conhecimento já existem e os estudantes já se relacionam 

com eles, de alguma forma ou de outra, com pouca, muita ou nenhuma 

intensidade. O ensino escolarizado apenas pode problematizar esse relacionar-

se, ofertando as mais diversas situações de interação. Por interação, entenda não 

somente no plano físico, mas também nos âmbitos abstratos, cognitivos, afetivos, 

semióticos. 

O que o processo de ensino-aprendizagem deve promover é a vivência 

multiforme dos estudantes num máximo de aspectos possíveis dos objetos de 

conhecimento, suscitando, por meio da metodologia, que esse novo relacionar-se 

apareça para um observador como habilidades específicas presentes nos 

indivíduos. 

Por esse entendimento, na avaliação da aprendizagem, o foco é se as 

habilidades esperadas, e não os conteúdos a elas relacionados, aparecem para 
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um observador nos momentos formais e informais de avaliação. Como um 

exemplo prático, pensemos na hipótese de um professor elencar, para o ensino 

do objeto de conhecimento “Esporte de rede/parede”, a seguinte habilidade: 

“(EF89EF02) Praticar um ou mais esportes de rede/parede oferecidos pela escola, 

usando habilidades técnico-táticas básicas” (BRASIL, 2017, p. 235). 

O professor deverá organizar aulas que favoreçam a aquisição dessa 

habilidade, experiências diversas. Em momentos que ele estipulou como 

adequados para realizar avaliações formais, o mesmo deve utilizar instrumentos 

que solicitem aos alunos expressar tais habilidades de modo registrável. 

A habilidade utilizada aqui como exemplo, decorre da dimensão de 

conhecimento “uso e apropriação”, que se refere ao conjunto de conhecimentos 

práticos (procedimentais ou saber fazer) que “possibilita ao estudante ter 

condições de realizar de forma autônoma uma determinada prática corporal” (Ibid. 

p. 218). 

O professor poderia se valer de relatórios de desempenho, observando 

se os alunos expressam ou não tal habilidade; poderia usar fichas de avaliação 

prática individual; auto-avaliação depurando as possibilidades e dificuldades dos 

alunos nessa vivência específica; uma vivência prática em que os alunos 

avaliassem a expressão dessa habilidade uns pelos outros e etc. A imagem a 

seguir ilustra uma possibilidade de ficha de avaliação de atividade prática por meio 

da observação do professor. 

 

Figura 3 - Ficha de avaliação de atividade prática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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2.1.5 - Como avaliar? 

 

Por último, respondendo a como se deve avaliar a aprendizagem na 

Educação Física Escolar? Acreditamos que por meio, basicamente, de dois 

processos gerais: Observação com registro e análises de registros dos alunos. 

Smole (2017) aponta o que chamou de quatro instrumentos, são eles, Observação 

e registro, análises de registro de alunos, provas e análises de erros e 

autoavaliação. 

Pensamos que provas e análises de erros sejam formas de registro dos 

estudantes assim como a autoavaliação, já que é o professor o responsável legal 

em definir a avaliação deles. É ele quem faz o juízo de valor dos dados objetivos 

na direção de apontamentos, conforme conceito do professor Luckesi adotado 

aqui. Segundo Libâneo (1994, p. 195) “a mensuração apenas proporciona dados 

que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa”, se referindo a atuação 

inevitável do professor sob tais dados. 

Por instrumentos, compreendemos os diversos dispositivos usados para 

favorecer o registro das expressões das habilidades investigadas. Todos eles, 

tanto quantos se possam pensar, apresentam o objetivo comum de fornecer esses 

dados registráveis para então ser formalmente avaliados pelo professor.   

As opções são diversas e a criatividade tem espaço garantido nesse 

objetivo, desde que respeite certos princípios gerais importantes no cumprimento 

da finalidade de um instrumento de verificação da aprendizagem. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998), documento de 

Educação Física do 3º e 4º ciclo do ensino fundamental, apresenta uma variedade 

interessante de possibilidades de instrumentos de verificação da aprendizagem, 

conforme transcrito abaixo: 

● fichas de acompanhamento do desenvolvimento pessoal; ● 
relatório de uma atividade em grupo ou fichas de observação com 
critérios definidos sobre a participação e a contribuição no 
desenvolvimento de algumas atividades em grupo; ● relatório de 
apreciação de um evento esportivo ou de um espetáculo de 
dança, onde determinados aspectos fossem ressaltados; ● ficha 
de avaliação do professor quanto à capacidade do grupo de 
aplicar as regras de um determinado jogo, reconhecendo as 
transgressões e atuando com autonomia; ● dinâmicas de criação 
de jogos, produção e transmissão para outros grupos; ● relatórios 
ou fichas de observação e auto-avaliação sobre a participação na 
organização de um evento escolar ou para a comunidade; ● 
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relatórios para avaliação das etapas em trabalhos sobre projetos; 
● fichas de auto-avaliação mapeando o interesse sobre os 
diversos conteúdos, propiciando uma reflexão sobre interesse e 
participação (BRASIL, 1998, p. 60, 61). 

 

Os princípios que defendemos aqui para escolha e uso de instrumentos 

de verificação da aprendizagem estão descritos nos parágrafos seguintes. 

Alertamos que são orientações importantes atreladas ao pensamento que vimos 

defendendo até aqui. Eles correspondem aos momentos formais de avaliação da 

aprendizagem, por isso, não estamos considerando seu aspecto informal. 

Os instrumentos de verificação da aprendizagem devem gerar algum 

tipo de registro claro e analisável – essa condição é crucial para pensarmos em 

momentos formais de avaliação da aprendizagem, de outra forma, sem registro, 

a avaliação perderia seu valor para elaboração e implantação de políticas 

públicas, perderia a possibilidade de ser acessada por qualquer ente da 

comunidade escolar, e cairia num extremo subjetivismo perigoso. O registro é a 

única forma de manter garantias legais, éticas e práticas para o que se propõe a 

avaliação. Vale ainda ressaltar que os instrumentos apenas registram dados 

específicos, quem avalia é o professor com base em determinados critérios, por 

isso também a necessidade de serem claros e analisáveis. Se os instrumentos 

não registram perdem seu sentido de existir. 

Devem estabelecer correspondência lógica com as habilidades 

específicas e a dimensão do conhecimento atrelada a elas - os instrumentos 

devem ser escolhidos e/ou produzidos diretamente relacionados aos elementos 

didáticos presentes no processo de ensino-aprendizagem. Tomemos como 

exemplo a escolha em desenvolver a habilidade de “Identificar riscos, formular 

estratégias e observar normas de segurança para superar os desafios na 

realização de práticas corporais de aventura na natureza” (PCA’s) (Brasil, 2017). 

Essa habilidade está relacionada a duas das oito dimensões do conhecimento 

propostas na BNCC, “análise” e “reflexão sobre a ação”, ambos entendidos na 

dimensão conceitual. 

Pode ser usado aí instrumentos que coloquem os estudantes em 

situações problemas, e que para solucionarem, devam acessar os conceitos 

necessários vivenciados na unidade (provas com questões abertas, testes 

práticos para ser observado, trabalho em grupo com relatório etc).  Seria 
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inadequado o uso de uma prova teórica questionando sobre a história das PCA’s 

e suas classificações; ou uma autoavaliação em que os alunos vão expressar o 

que sentiram com tais experiências. É necessário a referência direta com a 

habilidade sistematizada na unidade didática e consequentemente uma avaliação 

correspondente.    

Eles devem corresponder a riqueza pedagógica do processo de 

ensino-aprendizagem - habilidades “fechadas”, pobres nas possibilidades de 

permitir vivências aos estudantes, seguindo de conteúdos que se encerram em si 

mesmo e uma metodologia fechada, técnica, fatidicamente sugere instrumentos 

baseados em acerto/erro. Acreditamos que a unidade didática deva ser construída 

numa perspectiva de riqueza pedagógica, traçando habilidades abertas 

relacionadas as várias dimensões da conduta humana em sua relação com os 

objetos de conhecimento. 

Consequentemente, a metodologia deve igualmente ser aberta e rica de 

possibilidades para promover tais habilidades. Os instrumentos irão acompanhar 

esse entendimento, permitindo o registro de dados nas várias dimensões, embora 

cada um especificando uma ou outra, ricos nos registros para a avaliação e 

interpretação do professor. 

Não faz sentido desenvolver uma unidade didática rica no favorecimento 

de possibilidades de relacionamento entre estudantes e objetos de conhecimento, 

desenvolvida em uma metodologia igualmente favorável, e proceder como 

instrumento de verificação da aprendizagem uma prova de acerto/erro, onde ao 

estudante não é permitido registrar nada da experiência vivenciada. 

Devem ser adequados às capacidades cognitivas e potencial 

comunicativo da turma – assim como a elaboração de toda a unidade didática, 

os instrumentos de verificação da aprendizagem devem considerar a capacidade 

de abstração e comunicação da turma. O uso de instrumentos complexos que 

reúnem o registro de várias dimensões, como um portfólio, pode não ser 

adequado a certas comunidades discentes. Autoavaliação e demais instrumentos 

que demandem uma análise e reflexão elaborada também devem ser ponderados. 

No entanto, para habilidades relacionadas a dimensões como análise, 

compreensão, reflexão sobre a ação e protagonismo comunitário, o professor 

pode utilizar instrumentos simples que busquem “captar” palavras chaves e 
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elaborações simples dos estudantes, sempre compatíveis com o andamento da 

unidade de ensino.  

Devem estar equilibrados entre a relação da subjetividade 

necessária para não se cometer injustiças deliberadas, com a objetividade 

necessária pela demanda do sistema escolar - o professor está sempre em 

constantes dilemas no âmbito escolar. Um deles e de grande impacto na 

qualidade do ensino público é a impossibilidade de um ensino minimamente 

individualizado, mediante a quantidade de turmas, aulas e estudantes que um 

professor assume em sua carga horária de trabalho. 

Ao mesmo tempo, todas as construções teóricas e experiências exitosas 

deixam claro a qualidade do ensino personalizado, respeitando a individualidade 

tanto de professores como de cada estudante. Frente a isso, orienta-se que o 

professor deve ser como o equilibrista que sabe os perigos dos extremos e por 

isso se esforça para se manter sempre na linha do meio. 

Com os instrumentos de verificação da aprendizagem permanece o 

mesmo cuidado. Se sucumbimos às demandas enfadonhas do sistema, caímos 

numa avaliação baseada numa prova no fim do bimestre e a participação e 

frequência do estudante nas aulas. Se pretendemos uma avaliação a rigor, 

preocupada com as subjetividades da turma e tentando dar conta de todos as 

dimensões dos conhecimentos nas variadas práticas corporais, sucumbimos e 

adoecemos pelo êxito jamais alcançado. Como proceder? 

Como essa discussão estará no próximo capítulo, digamos 

provisoriamente que o equilíbrio deve ser perseguido entre o uso de instrumentos 

que respeitem minimamente as singularidades dos sujeitos, ao mesmo tempo que 

os trate enquanto grupo que convive por meio de médias e construções coletivas 

também. Isso implica na perda de atenção individual para uma atenção mais 

coletiva.   

Devem favorecer o interesse dos estudantes em expressar 

habilidades desejadas, desafiando-os a ter zelo e qualidade nos registros - 

precisamos abandonar a máscara aterrorizante dos momentos avaliativos. 

Instrumentos como provas, testes, seminários e relatórios configuram verdadeiros 

filmes de terror nos estudantes e, salve alguns que criam seus próprios desafios 

em enfrentá-los, no geral o sentimento é de fuga e de se libertar. 
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Defendemos que os instrumentos devam desafiar os estudantes a 

expressar suas habilidades sem a perspectiva do acerto e erro. Toda forma deles 

se expressarem é acerto e se esse entendimento é compartilhado com eles, o 

sentimento é de exposição e não o contrário. A avaliação dos dados depurados 

das expressões das habilidades, registrados pelos instrumentos, são feitas a 

posteriori pelo professor, com base em critérios, que em sendo conhecidos pelos 

estudantes, não anulam o sentimento de desafio, ao contrário, os anima. 

Os instrumentos ainda devem permitir que seus registros retornem 

ao processo de ensino aprendizagem – seguindo a compreensão de avaliação 

mediadora (HOFFMANN, 2005), nenhum instrumento deve se encerrar em si 

mesmo, eles devem fazer parte do processo de ensino-aprendizagem e por isso 

tem papel fundamental nisso tudo. Os dados registrados, após avaliação do 

professor deve retornar para os alunos pois explicam e mapeiam seus 

desempenhos completando uma parte importante da experiência formativa. 

É certo que nem sempre é possível se perceber no meio de um processo, 

por isso os feedbacks são importantes, tanto pelo professor ao longo da unidade 

quanto dos instrumentos formais de verificação da aprendizagem. Para isso, é 

importante que haja momentos de verificação ao longo da unidade, de outra 

forma, em sendo apenas no final, os estudantes não teriam essa possibilidade de 

ampliar sua autopercepção do processo em decurso. 

As discussões em torno dos instrumentos de verificação da 

aprendizagem não se esgotarão jamais, uma vez que eles compõem elementos 

dinâmicos de expressões da criatividade humana. Por isso compreendemos que 

elencá-los, catalogá-los e tentar analisá-los em conjunto, não seja tão producente 

ao debate da avaliação da aprendizagem.  

Concordamos com o pensamento de Darido (2012, p. 134), de que o 

“problema não reside no modo de coletar as informações e sim no sentido da 

avaliação, que deve exercer-se como um contínuo diagnóstico das situações de 

ensino e de aprendizagem, útil para todos os envolvidos no processo pedagógico”. 

Dessa forma, não há que se condenar a prova teórica, os formulários e listas de 

itens para ir checando, “o problema não está na escolha dos instrumentos e sim 

na concepção que sustenta a utilização destes” (Ibid. p. 134).  

Defendemos que a maior preocupação deve estar centrada na 

compreensão que se tem de avaliação da aprendizagem, em qual o sentido dessa 
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prática, para daí pensar seus desdobramentos. Os instrumentos de verificação da 

aprendizagem são extremamente importantes para os momentos formais de 

avaliação da aprendizagem, uma vez que eles devem registrar certas expressões 

específicas das condutas dos estudantes. Devido a isso, pensamos ser mais 

apropriado pensar em princípios norteadores da elaboração, escolha e uso do que 

falar em instrumentos certos e errados para o processo. 

A avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, para que se 

faça efetivamente instrumento imprescindível a formação do cidadão, precisa 

equacionar os elementos conceituais que fundamentam seu entendimento. A 

coerência se faz mais importante que qualquer outro aspecto, sobretudo porque 

a Educação, enquanto área, apresenta um universo de possibilidades, ideias e 

práticas. 

Pior que um itinerário formativo que tem efeitos poucos expressivos para 

as demandas sociais atuais, é um que se perde na confusão de boas ideias e más 

práticas, práticas inovadoras reforçando conceitos equivocados e toda sorte de 

desencontros em que tantas escolas se apoiam. 
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3.0 - A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM E SEUS DESAFIOS NA ESCOLA 

MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA 

 

Esta seção objetiva apresentar a nossa compreensão de avaliação da 

aprendizagem, já discutida nas páginas anteriores, aplicada à realidade da Escola 

Municipal Maria Francinete Gonçalves Maia. Esse relato de experiência busca 

responder aos objetivos específicos da pesquisa, em elaborar e experimentar 

instrumentos de verificação da aprendizagem que correspondam aos conceitos 

aqui defendidos e atendam às dimensões do conhecimento propostas na BNCC. 

Para que nossa descrição permita ao leitor uma honesta compreensão da 

experiência realizada, se faz necessário um detalhamento do contexto em que foi 

desenvolvida. Não nos referimos aos aspectos estruturais, organização da escola, 

números e funcionamento, pois isto já está descrito na seção destinada à 

metodologia, no início do trabalho. Nos referimos aqui aos detalhes específicos 

de como tem sido a avaliação da aprendizagem do componente curricular 

Educação Física na referida escola e o que foi possível de construir. 

A Escola Maria Francinete foi fundada em 2011, desde então, o professor 

de Educação Física, responsável em desenvolver esta pesquisa, atua neste 

estabelecimento. Ao longo desses anos, o “desenho” organizativo da disciplina 

perante a matriz curricular do município foi objeto de intensas modificações, as 

quais inevitavelmente interferiam diretamente na atuação pedagógica. Passamos 

por aulas ocorridas no contraturno escolar dos estudantes, agrupando as turmas 

com alunos dentre os sextos e nonos anos sem divisão de horário, sem sala de 

aula disponível, com baixa frequência, de aproximadamente 4 a 5 alunos de cada 

turma de 30, apenas para fazer atividades esportivas na quadra da escola. 

Por meio de lutas e reivindicações, os professores do município mudaram 

este panorama e passamos a compor a “grade” de horários das demais disciplinas 

dentro do mesmo turno, dispondo de 2 aulas semanais de 50 minutos cada. Além 

disto, pensando na continuidade de haver prática de ensino de esportes na escola, 

permitindo a participação da mesma em jogos escolares, os professores da rede 

municipal de ensino, dispunham de parte de suas cargas horárias para formação 

de equipes esportivas. 

Embora nos últimos dois anos tenha havido redução da porção destinada 

ao treinamento de equipes esportivas, bem como o critério para o 
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desenvolvimento desta prática, esse desenho organizativo permanece o mesmo. 

Contudo, para os fins desta pesquisa, enfatizaremos as 2 aulas horas/aula de 50 

minutos como que de fato ocorrem. 

Todo ano o horário do tuno vespertino (6º ao 9º ano) tem modificações 

que são causadas por mudanças nos dias e horários disponíveis de alguns 

professores, por entrada e saída de algum professor e daí o horário deve se 

adequar, bem como por qualquer outra causa de comum ocorrência. O destaque 

aqui é para as supostas aulas de 50 minutos que a depender de qual horário ela 

se encontra, há uma defasagem que interfere completamente na condução 

pedagógica da disciplina. Tomemos como exemplo o ano de 2019, em que se 

desenvolveu esta experiência. 

O professor pesquisador estava responsável por 3 turmas do 6º ano, 2 

turmas do 8º ano e 2 turmas do 9º ano. As aulas ocorriam nas terças, quartas e 

quintas feiras, apresentando a organização descrita no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Organização semanal das aulas  

 TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA 

1º horário (13:00 h) 8º ano A 6º ano C 8º ano B 

2º horário (13:50 h) 8º ano A # 8º ano B 

3º horário (14:40 h) 6º ano C 6º ano A 6º ano A 

Intervalo (15:30 h)    

4º horário (15:50 h) 6º ano B 9º ano B 9º ano A 

5º horário (16:40 às 17:30 h) 6º ano B 9º ano B 9º ano A 
Fonte: produção do próprio autor (2019). 

 

Para que não nos estendamos em analisar tal configuração, apontaremos 

o que tradicionalmente ocorre de fato na execução do cumprimento deste horário. 

Para o início das aulas perdemos de 15 a 20 minutos em decorrência de atrasos 

de professores e alunos com todo o tipo de justificativa. Algumas bem plausíveis, 

do tipo locomoção e distância da escola e outras menos aceitáveis. 

O início do intervalo que deveria começar as 15:30 h, é antecipado de 5 a 

10 minutos devido a alguns professores que liberam suas turmas precocemente 

e uma vez liberadas, inicia-se um processo de agitação que impossibilita as 

demais continuarem em aula. Isso se deve em muito a arquitetura da escola, com 
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salas extremamente abertas (portas e janelões) o que permite que qualquer ruído 

interfira nas aulas. A volta do intervalo é comprometida com 10 a 15 minutos 

também, pois os professores, que deveriam retornar para suas salas às 15:50, o 

fazem as 16:00 e 16:05, ou mais. 

O último horário é o mais comprometido, uma vez que um número absurdo 

de alunos necessitam: pegar irmão menor na creche ao lado, que libera as 17:00 

h; pegar meio de transporte coletivo que passa por volta das 17:00 h; se deslocar 

para grandes distâncias ainda com luz do dia; entre outras justificativas. Dessa 

forma, habitualmente a escola termina seu expediente vespertino às 17:15 h, 

soando a sirene. Embora alguns professores começam a liberar seus alunos às 

17:00 h, o que inicia aquele processo de agitação para os demais que pretendem 

cumprir até o soar da sirene. 

Dito isto, e observando a tabela acima, podemos ver que turmas como o 

6º ano C, na quarta feira, perde 15 minutos de uma única aula de 50, restando 35 

minutos para iniciar, desenvolver e encerrar uma aula bem prejudicada. Sendo 

que a outra aula dessa turma é o 3º horário da terça-feira, que também é 

prejudicada na saída para o intervalo. As turmas que tem duas aulas conjugadas, 

permite melhor aproveitamento nos encontros, embora as que assim o são nos 4º 

e 5º horários perdem tempo na volta do intervalo e na saída de aula. 

Esse foi um dos critérios para escolhermos o 8º ano A como participantes 

desta experiência pedagógica, uma vez que os dois primeiros horários da terça-

feira são possíveis de ter maior rendimento do tempo total de aula. Para todas as 

aulas da intervenção, iniciamos as 13:00 h numa espécie de acordo com a turma, 

o que deu certo de modo geral. Tivemos problemas com alguns alunos que só 

conseguiam chegar as 13:10 h e as outras turmas que atrapalhavam nossas aulas 

por estarem ainda sem professor em sala. 

Fora isso, a escola ainda apresenta normalmente vários dias que as aulas 

são interrompidas, parcial e integralmente, como por exemplo quando falta 

energia ou água; quando houve dedetização agendada pela secretaria de 

educação; quando houveram vários pontos facultativos decretados pela prefeitura 

em dias ditos “imprensados” por feriados; quando de preparações para amostra 

de conhecimento, gincana, festa junina e outras comemorações que demandam 

maior investidura; quando ocorreu algum evento para toda a escola como 

palestras, apresentações culturais, formações sobre temas gerais e etc. 
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Essas quebras, na sequência “normal” das aulas planejadas estão sendo 

referidas aqui como dentro dos dias letivos presentes no calendário, mas que não 

estavam planejadas, e por isso subtraia a quantidade de encontros com os alunos 

para desenvolvimento da disciplina. 

Esses dados são relevantes para compreendermos as possibilidades e 

limites de uma intervenção que se propõe real e objetiva, percorrendo entre a 

ruptura e a continuidade do sistema de ensino. As escolas municipais estão 

cingidas a certos aspectos do sistema escolar que nos mantem fatidicamente 

numa continuidade dos processos, embora temos aberturas que nos possibilitam 

rupturas significativas para elaborarmos novas sínteses. 

Foi nesse contexto que se organizou esta experiência pedagógica, é com 

essas limitações que propomos avaliar a aprendizagem na Educação Física 

Escolar, atendendo as oito dimensões do conhecimento propostas na BNCC. Isso 

nos é algo extremamente caro, uma vez que o componente curricular em questão 

tem anualmente, teoricamente, 80 aulas de 50 minutos, sendo 2 aulas por 

semana, 20 por bimestre, 4 bimestres por ano e uma demanda formativa 

significativamente robusta. 

Quando consideramos que de cada 20 aulas de um bimestre apenas, em 

média, 12 ou 15 de fato se efetuam, e que dependendo dos horários, vários 

minutos se perdem dessas aulas, como fica o planejamento? O que de fato se 

consegue realizar? 

Essas provocações se fazem necessárias para que quando do relato das 

experiências, o leitor mantenha a sagacidade de compreender quão limitante foi 

pensar em avaliação da aprendizagem num cenário em que os momentos de 

aprendizagem estão debilitados. Ora, quando falamos em avaliação da 

aprendizagem, existe uma máxima que diz que só pode ser avaliado o que foi 

desenvolvido, “ensinado”. Não faz muito sentido ocupar os 10 encontros (neste 

caso) de um bimestre com momentos avaliativos de práticas de ensino que não 

houveram. Então, como avaliar pensando-se em cada uma das oito dimensões? 

A organização das aulas nesse contexto permite isso? Que estratégias foram 

possíveis?  

Já adiantamos que para equacionar parte desses problemas, pensamos 

em instrumentos de verificação da aprendizagem que agrupam dimensões 

comuns, como conceitos, procedimentos e atitudes, sem deixar de frisar 



74 
 

especificidades como o fruir, experimentar, uso e apropriação, análise. Outro 

recurso possível foi utilizar dois bimestres para podermos falar de mais 

instrumentos.  Em um bimestre com 10 encontros, se fossemos utilizar oito deles, 

sendo um para cada dimensão, não teríamos aulas propriamente ditas. Dessa 

forma, além de condensar algumas dimensões, traremos aqui experiências do 3º 

e 4º bimestre do ano de 2019. 

 

 

3.1 - A Intervenção 

 

Ao sentar e organizar a intervenção, buscamos equacionar todas essas 

limitações de toda ordem, bem como as possibilidades de aplicar ações 

pedagógicas consonantes com os conceitos e compreensões oriundas dos 

estudos realizados, como também muito do que já se vinha praticando. É 

importante ressaltar que a experiência não é essencialmente nova, no sentido em 

que o professor pesquisador responsável por ela, já vem desenvolvendo e 

testando o ensino e avaliação na perspectiva das dimensões do conhecimento 

presentes na BNCC, desde sua primeira versão em 2015. Agora ele conta com o 

apoio acadêmico do Mestrado profissional e inova em propor certos modos de 

agir. 

A turma escolhida foi o 8º ano A que além de apresentar as duas aulas 

semanais juntas e nos primeiros horários, também conta com bons alunos e com 

ótima sinergia entre estes e o professor, o que facilita os acordos. A proposta para 

o 3º bimestre foi de desenvolver Esportes de Rede Divisória (ERD) com foco no 

voleibol sentado (paralímpico) e o tênis de mesa. Esse tema é continuação do 2º 

bimestre em que eles aprenderam sobre a lógica interna dos ERD, focando no 

badminton e no voleibol. 

Organizamos o planejamento buscando contemplar as sete habilidades 

especificas presentes na BNCC e no currículo do 4º bloco (8º e 9º ano) para esse 

objeto de conhecimento. Organizamos 5 momentos formais de verificação da 

aprendizagem em 3 encontros diferentes dentro deste 3º bimestre. Para melhor 

disseca-los, foram assim nomeados: 
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I – Súmula de avaliação de vivência prática; 

II – Súmula de autoavaliação e avaliação do colega; 

III – Ficha de registro de habilidade (apresentação de pesquisa); 

IV – Ficha de registro de apreciação de vídeo; 

V – Prova do 8º ano sobre ERD para o 3º bimestre; 

 

Os instrumentos I e II foram aplicados no mesmo encontro, conforme pode 

ser visto no planejamento bimestral (APÊNDICE C), assim como os instrumentos 

IV e V também o foram. Para conjugar um maior número de instrumentos com 

uma quantidade pequena de encontros efetivos ao longo do bimestre, foi pensado 

em estratégias como: o instrumento conter aspectos de mais de uma dimensão 

de conhecimento; parte da avaliação ser executada fora da aula (como atividade 

para casa) e só se utilizar uma parte da aula para registro do que foi construído; 

uso de instrumentos simples, que utilizem pouco tempo para serem preenchidos, 

deixando a análise para o professor no seu dia de planejamento, entre outras. 

Passaremos agora aos relatos propriamente ditos das experiências 

avaliativas que realizamos. Esta descrição está dividida por instrumentos 

utilizados conforme elencamos acima, e para cada um deles, cumpriremos o 

seguinte processo: inicia-se com o contexto das aulas elencadas na sequência 

pedagógica que foi avaliada, bem como as dimensões ali atendidas; em seguida, 

a ideia pensada para se avaliar esse conjunto de aulas; depois disso, 

apresentação do instrumento de verificação da aprendizagem propriamente dito, 

elencado no planejamento; na sequência, a descrição de como foi tal momento 

avaliativo (roteiro de observação participante); e por último a análise desse 

documento. 

 

Quadro 2 – Esquema de apresentação e análise  

Sequência de apresentação e análise da experiência 

contexto ideia planejamento execução Análise 

Fonte: criação do próprio autor (2019). 
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A análise documental nas pesquisas sociais, como neste caso, tanto 

apresenta características metodológicas gerais, quanto aspectos específicos 

referentes aos procedimentos de análise dos dados. Cada pesquisa, deve 

desenvolver um itinerário metodológico relacionado a seu objeto, problema de 

pesquisa, atores sociais e a própria perspectiva do investigador. Defendemos que 

“são os valores sociais e as maneiras de dar sentido ao mundo que podem 

influenciar quais os processos, atividades, acontecimentos e perspectivas que os 

investigadores consideram suficientemente importantes para codificar” (BOGDAN 

e BIKLEN, 1994, p. 229). 

Desta forma, acreditamos ser extremamente importante delimitar como 

especificamente desenvolvemos nossa análise frente às características próprias 

deste trabalho. 

De acordo com Cellard (2014), a análise documental apresenta dois 

momentos distintos, a fase preliminar e a análise propriamente dita. Na fase 

preliminar, o autor aponta cinco dimensões: o contexto, o autor ou autores, a 

autenticidade e confiabilidade do texto, a natureza do texto e os conceitos-chave 

e por fim, a lógica interna do texto. A seguir, iremos responder a essas dimensões 

apontadas pelo autor, de acordo com as características específicas de nossos 

dados construídos na observação participante. 

 

 

3.2 Análise Documental 

 

Nosso texto em análise diz respeito aos roteiros de observação 

participante de cada momento avaliativo que será aqui transcrito. Porém não se 

limita a estes, uma vez que pela especificidade de nosso objeto de investigação 

(os momentos formais de avaliação da aprendizagem) em sua imbricada relação 

com todo o processo de ensino, é pertinente o fluxo entre o texto presente nos 

roteiros com informações adicionais de todo o processo. 

Vale ressaltar que estamos trabalhando com a técnica de observação 

participante, na qual o professor responsável pela condução dos momentos 

observados é ele próprio ator que observa e que analisa tal experiência. Para fins 

didáticos, esclarecemos que o “texto” referente aos roteiros de observação nos dá 
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a âncora e o norte dos caminhos analíticos, porém não limitam nem encerram a 

vivência ora realizada. 

De acordo com Cellard (2014), no que se refere ao contexto do texto a ser 

analisado,  

uma boa compreensão do contexto é, pois, crucial, em todas as etapas 
de uma pesquisa documental, tanto no momento da elaboração de um 
problema, da escolha das pistas a seguir para descobrir as principais 
bases de arquivos, quanto no momento da análise propriamente dita 
(Ibid, p. 300).  

 

Nesta pesquisa, o contexto tem sido apresentado em vários momentos. 

Nosso texto de análise foi produzido mediante a observação participante de 

momentos formais de avaliação da aprendizagem, registrado pelo professor 

observador, responsável por esta pesquisa, com o auxílio de roteiros de 

observação (APÊNDICE F). Tal contexto tem aparecido ao longo de todo nosso 

trabalho, os dados da escola e suas características, detalhes da turma observada, 

seu perfil, as dificuldades e demais informações que acreditamos ser importantes 

para compreender a origem dos escritos analisados. Dito isto, não nos deteremos 

a este ponto. 

No que se refere aos atores que compõe essa investigação, identificamos 

duas posições neste processo. Um é a do professor pesquisador, que conduz o 

processo de ensino-aprendizagem e está também como pesquisador que 

investiga sua própria atuação. Do outro prisma, temos os estudantes, que atuam 

como parte principal do processo de ensino aprendizagem, mais especificamente 

nos momentos formais de avaliação, expondo suas habilidades e dificuldades. 

Esses estudantes estiveram cientes da ocorrência da pesquisa, porém, 

na prática, pouco ou nada modificou na dinâmica cotidiana que estavam 

habituados, uma vez que as unidades de ensino foram desenvolvidas conforme 

os últimos 2 anos. No que tange aos momentos avaliativos e seus instrumentos 

de registro, houveram apenas algumas novidades nas quais os estudantes foram 

apresentados, o que não modificou muito a dinâmica que já haviam 

experimentando. O perfil do professor pesquisador e de seu público alvo, já foi 

detalhado também noutros momentos deste texto. 

No que tange a autenticidade e a confiabilidade do texto, “é também 

importante assegurar-se da qualidade da informação transmitida” (IDEM, p. 301). 

O texto aqui em questão foi produzido pelo professor pesquisador, mediante 
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observação dos momentos formais de avaliação. Ao todo, foram 6 momentos 

analisados, 5 no 3º bimestre e 1 no 4º bimestre. Os registros seguiram os roteiros 

de observação que, a princípio, apresentam uma fase descritiva, e outra mais 

analítica, que foi delineada por duas perguntas que indagaram sobre o foco 

investigado. Os roteiros foram redigidos entre 1 e 2 dias depois da observação, 

com ajuda do diário de campo, que era produzido na sequência da vivência, 

minutos ou algumas horas depois. 

Sobre a natureza do texto, temos 6 escritos produzidos mediante relatos 

de observações de momentos de aplicação de instrumentos de verificação da 

aprendizagem, seguindo o roteiro de observação. Tais textos versam sobre o que 

cada instrumento favorece ou desfavorece ao registro das habilidades (ou 

inabilidades) dos estudantes na atividade avaliativa proposta. Também expõe 

dados sobre espaço, organização, materiais, atores e papeis a cumprir. Dessa 

forma, há característica subjetiva nas descrições, mediante a ótica do professor 

que observa e relata, bem como objetividade advinda do foco dado ao observador 

na forma das perguntas no roteiro. 

Por último, “Deve-se também prestar atenção aos conceitos-chave 

presentes em um texto e avaliar sua importância e seu sentido, segundo o 

contexto preciso em que eles são empregados.” (Ibid, p. 303). Nossas palavras-

chave podem ser resumidas em “favorecimento” e “desfavorecimento”, “registro” 

e “habilidades”, estas, configuram o cerne do que foi observado e analisado. Não 

se trata de um texto retirado de discursos, onde apareçam as palavras-chave 

recorrentes que se transformam em categorias e expressem sentidos. Nossos 

textos representam um olhar direto em busca de respostas a perguntas que foram 

formuladas por essas palavras-chave, desta forma, produzem dados importantes 

para confrontarmos com nossas categorias de análise. 

Por fim, “é útil examinar a lógica interna, o esquema ou o plano do texto: 

Como um argumento se desenvolveu? Quais são as partes principais da 

argumentação? etc.” (Ibid, p. 303). Nesse sentido, a lógica interna de nossos 

textos é a mesma, a saber, interpretar se a atividade avaliativa em questão 

favoreceu ou não o registro de habilidades dos estudantes, de modo que 

possamos compreender como aprendizagens ou dificuldades, para fins 

avaliativos. Para os 6 textos, referente aos momentos formais de avaliação, essa 

lógica permanece a mesma e por isso não apresenta maiores implicações. 
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A fase preliminar foi realizada considerando o conjunto de instrumentos 

de verificação da aprendizagem utilizados, levando-se em conta o contexto da 

intervenção para a produção dos dados de campo, que é nosso texto a ser 

analisado. Ou seja, foi válido para todos os 6 momentos observados. Entretanto, 

já para a análise propriamente dita desses dados, será analisado cada 

instrumento separadamente, de forma a melhor poder confrontá-los com as 

nossas categorias de análise. 

Conforme explica Cellard (2014) na fase de análise o pesquisador volta 

aos fundamentos de seu texto, seus conceitos e tudo que foi construído anterior 

aos dados de pesquisa, de modo a confrontá-los. 

Esse encadeamento de ligações entre a problemática do pesquisador e 
as diversas observações extraídas de sua documentação, o que lhe 
possibilita formular explicações plausíveis, produzir uma interpretação 
coerente, e realizar uma reconstrução de um aspecto qualquer de uma 
dada sociedade, neste ou naquele momento (Ibid, p. 304). 

 

Para esta pesquisa, tudo o que foi dito que fundamenta nossa 

compreensão de avaliação da aprendizagem, bem como o que pode servir como 

instrumentos de verificação desta, está delimitado em princípios norteadores 

apresentados no final do capítulo anterior. Estes princípios sintetizam como 

enxergamos ser possível equacionar as dificuldades de se verificar aprendizagens 

específicas nos estudantes, tendo como base as noções de corpo, aprendizagem 

e avaliação definidas aqui. 

O nosso problema de pesquisa reaparece nesta etapa para conjugar tal 

análise e coordenar nosso pensamento frente aos princípios estabelecidos para a 

criação de instrumentos, que agora nos são como categorias de análise. 

Esse é um ponto importante, uma vez que não se tratou de uma pesquisa 

qualitativa que usa da quantificação de códigos e signos presentes no texto para 

dar significação as ações. Nosso texto descreve o momento e o uso da aplicação 

de instrumentos, que são ferramentas para registrar aspectos muito subjetivos de 

condutas humanas específicas. Dessa forma, a relação fatídica do professor 

pesquisador em todo o processo, manifestada em grande parte nos conceitos já 

sistematizados, somado à descrição desses momentos, constitui nossa tentativa 

de uma argumentação analítica confiável. Acima de tudo, replicável enquanto 

experiência pedagógica. 
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A fim de estabelecer essas ligações e de construir configurações 
significativas, é importante extrair os elementos pertinentes do texto, 
compará-los com outros elementos contidos no corpus documental. A 
maioria das metodologias concorda em dizer que é a literatura repetida 
que permite, finalmente, tomar consciência das similitudes, relações e 
diferenças capazes de levar a uma reconstrução admissível e confiável. 
As combinações possíveis entre os diferentes elementos contidos nas 
fontes estabelecem-se em relação ao contexto, à problemática, ou ao 
quadro teórico, mas também, deve-se admiti-lo, em função da própria 
personalidade do pesquisador, de sua posição teórica ou ideológica 
(Ibid, p. 304). 

 

De modo resumido, cada momento formal de avaliação que observamos, 

contendo um instrumento de verificação da aprendizagem específico, foi 

apresentado conforme o diagrama contido no quadro 2 (ver página 75), exposto 

anteriormente. A análise procede conforme nosso problema de pesquisa, 

detalhado pelos princípios norteadores, que são nossas categorias de análise, 

conforme o quadro 3 presentado abaixo: 

 

Quadro 3 – Categorias de análise 

Fonte: criado pelo próprio autor (2019). 
 

 

 

 

Como foi possível estruturar uma proposta de avaliação da aprendizagem, 
contemplando as oito dimensões de conhecimento? 

Em que cada instrumento de verificação da aprendizagem deveria: 
 

1º categoria Gerar algum tipo de registro claro e analisável; 

2º categoria 
Estabelecer correspondência lógica com as habilidades específicas e a 
dimensão do conhecimento atrelada a elas; 

3º categoria Corresponder a riqueza pedagógica do processo de ensino-aprendizagem; 

4º categoria Ser adequados às capacidades cognitivas e potencial comunicativo da turma; 

5º categoria 
Estar equilibrados entre a relação da subjetividade necessária para não se 
cometer injustiças deliberadas, com a objetividade necessária pela demanda do 
sistema escolar 

6º categoria 
Favorecer o interesse dos estudantes em expressar habilidades desejadas, 
desafiando-os a ter zelo e qualidade nos registros; 

7º categoria 
Os instrumentos ainda devem permitir que seus registros retornem ao processo 
de ensino aprendizagem; 
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3.3 Observação Participante 

 

Para a presente pesquisa, foi realizada a observação participante de 6 

momentos específicos de avaliação, contendo cada momento um instrumento de 

verificação de aprendizagem, que julgamos adequado para o registro 

imprescindível de habilidades a serem analisadas. Passaremos agora a cada um 

destes momentos, bem como seu instrumento específico, seguindo a dinâmica já 

apresentada. 

 

 

3.3.1 - Súmula de avaliação de vivência prática; 

 

Esse instrumento surge de uma sequência de aulas tematizando o 

voleibol sentado, num total de 6 aulas (em 3 encontros). Objetivou desenvolver 

habilidades nos estudantes de experimentar, fruir e praticar tal modalidade, 

voltando para o trabalho coletivo e o protagonismo; formular e utilizar estratégias 

frente aos desafios técnico e táticos da prática; conhecer os diferentes 

personagens envolvidos e se apropriar de conhecimentos mínimos para a 

realização da prática com certa autonomia, presentes no planejamento bimestral 

(APÊNDICE C). 

As aulas ocorreram como “treinos” preparativos para uma vivência que 

culminaria com a demonstração dos estudantes da aquisição ou não de tais 

habilidades requeridas. O que cada personagem deveria dominar, foi elaborado 

pelo professor e a turma em conjunto e fixado na sala (APÊNDICE H), para que 

durante todo o processo, eles pudessem se orientar acerca de seus objetivos e 

dos demais colegas.  

Esse conjunto de aulas buscou desenvolver habilidades relativas às 

dimensões de conhecimento: experimentação, uso e apropriação, fruição, análise 

e reflexão sobre a ação (os dois últimos foram avaliados em outro instrumento). 

No que se refere ao modo que permitiu que os alunos vivenciassem, de forma 

pedagógica, situações relevantes que os possibilitassem desenvolver as 

habilidades traçadas para esta sequência de aulas, diz respeito aos métodos de 

ensino sistematizado pelo professor da turma. Embora a compreensão de 
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“ensinar” adotada nesta experiência convirja com os demais conceitos 

importantes da pesquisa, não entraremos nessa celeuma, uma vez que foge de 

nosso escopo.  

As seis primeiras aulas deste planejamento bimestral, continham muitos 

elementos a serem avaliados referentes a algumas habilidades e suas dimensões 

de conhecimento correspondentes. Dessa forma, o instrumento de verificação da 

aprendizagem conteve necessariamente certo grau de complexidade, uma vez 

que objetivava contemplar a riqueza pedagógica das vivências experienciadas. 

Foram elaborados dois momentos formais de avaliação que deveriam ter 

ocorrido na sexta aula, seguindo da realização do jogo propriamente dito, após as 

5 aulas de “treino”. Contudo, vendo a necessidade de mais um tempo de 

maturação na prática, a avaliação foi adiada do dia 20/08 (terça feira) para o dia 

23/08 (sexta feira), por meio de duas aulas cedidas pelo professor da disciplina 

de Inglês. Uma vez que no primeiro horário, a turma realizou o jogo e na metade 

do segundo horário registraram suas avaliações nas súmulas. 

Devido a necessidade de se avaliar habilidades referentes as dimensões 

procedimentais como o “fruir”, “experimentar” e o “uso e apropriação”, observáveis 

no momento da vivência, foi elaborado uma súmula de registro do professor 

mediante o que observava. A ideia central foi poder registrar o que os estudantes 

demonstravam vivenciar no momento daquela prática. Isso procedeu sem a 

interferência do professor, com base em registros objetivos e posteriormente 

quantificáveis, mediante a impressão subjetiva observada das ações dos 

estudantes. Segue agora o roteiro de observação participante deste primeiro 

momento avaliativo. 

 

Data: 23/08/2019 hora: 13:15 sexta-feira observador: Professor 

Local: quadra poliesportiva da escola 

Atividade referência: voleibol sentado 

 

O espaço para a atividade foi delimitado com cones numa área pouco 

maior que a metade da quadra da escola. Essa área foi varrida e já havia sido 

demarcada duas quadras de vôlei sentado, paralelas em si, com tinta de spray no 

chão, formavam dois retângulos com 5 x 10 metros. Duas redes armadas à 

aproximadamente 1,30 metros de altura; dois placares pendurados nas laterais 
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das quadras, ao centro, entre uma quadra e outra, onde do outro lado ficaram 

duas cadeiras para o árbitro se posicionar. Ainda de materiais, tínhamos 2 apitos 

para os árbitros, 2 bolas e 4 conjuntos de coletes com 5 peças para cada equipe 

(laranja, verde limão, vermelho, rosa). 

Os alunos ficaram assim dispostos: 5 alunos em cada uma das 4 quadras 

de jogo, formando uma espécie de círculo, estando sentados. Dois outros alunos 

em cima das cadeiras como árbitros, de costas um para o outro, e de frente para 

suas respectivas quadras onde comandaram a partida; à frente dos árbitros ficava 

o placar e um estudante de outra turma foi responsável pela marcação dos pontos, 

isso para cada quadra. Em pé, ao lado direito e esquerdo do árbitro, a margem da 

quadra, estavam dois estudantes na função de técnicos, para orientar suas 

respectivas equipes; do outro lado da quadra, em posição oposta aos técnicos, 

também em pé, ficaram dois estudantes atuando como torcedores, nesse caso, 

eram ao todo 4 estudantes, um torcedor para cada equipe, o que totaliza os 30 

estudantes (20 jogadores, 4 técnicos, 2 árbitros e 4 torcedores). 

O professor não interferiu no jogo e se posicionou circulando à margem 

de toda a atividade. Depois de todos posicionados, o professor permitiu o início 

da atividade e todos eles foram responsáveis por todo o jogo que duraria um set 

de 25 pontos apenas. O professor portava uma prancheta com a súmula de 

registro das habilidades a serem avaliadas e caneta. Havia ainda um estudante 

de outra turma que se dispôs a registrar fotograficamente a atividade. 

Como as habilidades observadas neste momento se referiam a aspectos 

procedimentais (uso e apropriação, fruição, experimentação), foi observado a 

conduta e expressões dos alunos na vivência prática e o professor foi 

preenchendo a súmula nas escalas de: sempre – quase sempre – algumas vezes 

– poucas vezes – nunca (Figura 4); para perguntas acerca das 3 dimensões em 

observação para cada aluno individualmente, considerando a vivência ora 

realizada como também todo o processo dos treinos nas aulas anteriores. 
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Figura 4 – Súmula de avaliação de vivência pratica  

 
Fonte: produção do próprio autor (2019).  

 

O registro das habilidades ou inabilidades dos alunos frente as demandas 

desta atividade, foi favorecido por este instrumento de verificação na medida em 

que a atividade “liberou” o professor para observar “de fora” os alunos exercendo 

vivências que foram “treinadas”, preparadas noutros momentos e agora 

manifestas. Observar sem conduzir favoreceu uma análise mais atentas dos 

comportamentos frente aos aspectos esperados por parte da turma. O 

detalhamento, na forma de perguntas e as opções de sucesso presente na 

súmula, favoreceram a dinâmica de registro para o professor que observou 30 

estudantes em papeis diferentes.  

Observar e registrar atuações dos alunos de algo que pôde ter sido 

praticado, dirimiu situações comuns que encontramos em vivências práticas como 

não participação devido a vergonha, inabilidade técnica, ou mesmo problemas na 

comunicação naquele momento entre professor e estudantes. Essa atividade 
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superou esses pontos, permitindo uma vivência de certa forma bem autônoma por 

parte de cada estudante que, superados esses habituais inconvenientes, 

expressaram com maior fidedignidade suas “aprendizagens” e suas limitações. 

Como pontos desfavoráveis desta atividade avaliativa, pudemos observar 

a sua forma de registro para análise das expressões de aprendizagens dos 

alunos. Pontuamos a própria fluidez que é “captar” impressões de ações por meio 

de observações. Embora tenhamos atenuado esse fato com as perguntas 

questionando se as ações “demonstram” esse ou aquele comportamento, é 

sabido a extrema subjetividade que essa forma de registro se configura. Isso torna 

clara a subjetividade de quem observa, mas esclarece também a importância de 

se manter o foco da observação, tornando os registros mais objetivos. 

Outro ponto desfavorável nessa forma de registro é devido ao fato de que 

6 aulas de preparação e adequação não são suficientes para muitos alunos 

realizarem adequadamente a prática corporal em questão. Dito isto, perguntas 

inquerindo se os estudantes demonstram fruir, experimentar e se apropriar de 

fundamentos básicos tenham respostas nem sempre tão desejáveis. 

 

3.3.1.1 - Análise 

Como foi dito, a avaliação das habilidades requeridas neste conjunto de 

aulas foi, de certa forma, complexa, devido ao fato de conjugar habilidades 

procedimentais e conceituais específicas em si, como também difusas numa rica 

experiência. O momento de registro propriamente dito desprendeu poucos 

minutos, destinados à marcação na súmula. A elaboração desta, por sua vez, foi 

pouco mais trabalhosa, no sentido de pensar na melhor forma de convergir os 

comportamentos expressivos dos estudantes com aspectos objetivos específicos 

e quantificáveis. Isso se deve também, ao fato de que tradicionalmente esse tipo 

de instrumento não seja tão comumente utilizado, o que gera maior gasto de 

tempo na sua concepção.  

O instrumento em si não mostrou nenhum impedimento ou incoerência 

conforme vimos na descrição do roteiro de observação. De modo geral, mostrou-

se favorável a registrar as habilidades que deveriam ser especificadas na 

observação. Os pontos desfavoráveis apontados pelo roteiro, nos faz acreditar 

estarem relacionados a outras demandas que não do instrumento de verificação 

em questão. Como exemplo, temos o fato de 6 aulas não se mostrarem suficientes 
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para alguns estudantes se apropriarem com certa autonomia do voleibol sentado 

e sua dinâmica. Uma vez que o instrumento revela isto, ele cumpriu com a função 

de indicar dificuldades e limitações do processo de ensino aprendizagem e não 

problemas na sua forma de registrar expressões de habilidades. 

Pensando-se na primeira categoria de análise, podemos considerar que 

o instrumento em questão gerou sim um tipo de registro claro e analisável, uma 

vez que a súmula apresenta esses dois aspectos. Mostrou-se claro, uma vez que 

relacionou sem complicações cada estudante a uma pergunta e suas variantes de 

respostas, indicando a percepção subjetiva do professor acerca de cada aspecto 

específico em cada estudante. E foi analisável, pelo fato de não ter encerrado 

nenhum veredito ou julgamento, permitindo ao professor ou outrem pensar porquê 

de cada estudante ter expressado este ou aquele comportamento. 

No que se refere ao estabelecimento de correspondência lógica entre as 

habilidades específicas e as dimensões de conhecimento, a súmula de registro foi 

bem direta nesses pontos. A súmula está dividida em três grandes categorias que 

são as três dimensões avaliadas nesta vivência. 

Cada pergunta especifica aspectos de cada dimensão investigada, como 

por exemplo: para a dimensão “uso e apropriação”, perguntou se o estudante 

“demonstra ter se apropriado da prática de modo que possa viabiliza-la noutros 

momentos?”. Esta dimensão se refere a habilidade de praticar uma modalidade 

esportiva exercendo protagonismo, bem como formular e utilizar estratégias para 

solucionar desafios técnicos e táticos referentes aos esportes de rede divisória. 

Para a categoria de análise que se refere a correspondência do 

instrumento com a riqueza pedagógica do processo de ensino aprendizagem, 

pensamos também ter atendido a este aspecto. Vivenciamos 6 aulas de prática 

do voleibol sentado, sanando dúvidas e situações problemas, dificuldades e 

aspectos específicos de cada função no jogo que realizaríamos por fim. 

Acreditamos que tais vivências enriqueceram os modos de relacionar-se dos 

estudantes com os objetos de conhecimento, de modo a proporcionar expressões 

de habilidades especificadas pelo observador, a posteriori. 

Este aspecto retoma nossa compreensão de que a aprendizagem é a 

expressão do acoplamento estrutural que se opera, no campo descritivo de um 

observador, pelo relacionar-se dos estudantes com os objetos de conhecimento 

(MATURANA E VARELA, 2001). O registro de verificação dessas condutas, 
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necessariamente deve conter o máximo das possibilidades desses acoplamentos. 

A súmula de avaliação continha três campos referentes ao “saber fazer” dos 

estudantes mediante a prática em questão. Investigava a “experimentação”, 

“fruição” e “uso e apropriação” dos estudantes nesse movimento de relações que 

iam estabelecendo com os objetos de conhecimentos dispostos na prática. 

Um exemplo de instrumentos de verificação de aprendizagem 

dissonantes com a riqueza de tal experiência seria avaliar os alunos apenas pela 

presença e participação deles nas vivências. Ou ainda, a atribuição de notas para 

os alunos que realizassem gestos técnicos relativo à prática do voleibol sentado. 

Ter coadunado a subjetividade das vivências à objetividade da percepção do 

professor no processo, nos exprime como a contento a supressão deste item. 

Sobre ser adequado as capacidades cognitivas e potencial comunicativo 

da turma, este instrumento se mostrou bastante compreensível, sobretudo, pelo 

fato de que os estudantes praticaram as ações que iriam realizar no momento 

avaliativo. O registro de expressões possíveis de serem atribuídas como 

aprendizagens, foi realizado apenas pelo professor, mediante observação. Os 

estudantes não interagiram com a súmula de registro, o que reduz a necessidade 

de adequação desta às capacidades cognitivas e comunicativas da turma. 

É importante destacar que quando nos referimos a “instrumento”, não se 

trata apenas da súmula de registro. Nosso instrumento avaliativo referente as 

habilidades do voleibol sentado, corresponde a realização de um set do jogo de 

voleibol sentado, conduzido pela turma, cada um nos seus personagens, em 

conjunto com a súmula de registro. Nossa compreensão de instrumento avaliativo, 

se refere ao conjunto de ações planejado para favorecer que os estudantes 

expressem habilidades específicas, correspondentes as ações de ensino. 

A relação entre subjetividade e objetividade aparece bem contemplada 

neste instrumento, uma vez que se remetia a dimensões demasiadamente 

subjetivas, que foram sendo objetivadas pelas perguntas e suas escalas de 

possibilidades. A passagem da subjetividade à objetividade fica bem patente na 

súmula, quando observamos cada dimensão correspondente sendo delimitada 

por uma pergunta que objetiva aspectos subjetivos e em seguida enquadrada em 

cinco possibilidades de maior especificação, até chegar a uma nota. 

A conversão de qualquer avaliação da aprendizagem em notas ou 

conceitos é uma característica muito perene nos sistemas de ensino. O que se 
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pode fazer para não eliminar os componentes subjetivos importantes é organizar 

um tipo de “passagem” do subjetivo para o objetivo, como o que foi desenvolvido 

aqui. 

A categoria de análise que trata do favorecimento do interesse dos 

estudantes em expressar habilidades desejadas, com zelo e qualidade nos 

registros nos faz pensar sob dois pontos de análise. 

O primeiro é que a própria organização da vivência favoreceu este item, 

na medida em que a prática do jogo observada, após as 6 aulas praticando, se 

mostrou interessante, pois os estudantes se envolveram por um período de 

preparação para aquele momento. O fato de não ser uma atividade nova ou de 

surpresa, permitiu um envolvimento mais engajado por parte dos estudantes que, 

para o professor que observava, possibilitou perceber com maior clareza as 

expressões de habilidades e dificuldades na prática vivenciada. 

O outro ponto se refere ao registro das habilidades em si, que os liberava 

para fruir a prática sem nenhuma preocupação imediata de acerto ou erro que não 

fosse a própria execução do jogo. Dessa forma, o instrumento favoreceu a 

expressão das habilidades dos estudantes sem nenhum tipo de constrangimento, 

pois se desenvolveu no decorrer do jogo que eles mesmos eram responsáveis. 

Eles estavam à vontade com suas responsabilidades e suas demandas e não 

preocupados em responder algo, ou o quanto isso valia em nota. 

Tudo isso nos indica que, para avaliar habilidades referentes ao “saber 

fazer”, ficou bem recomendado o uso de registros de observação externa, que 

permita a livre vivência dos estudantes na prática em questão. O que não deve 

ser confundido com o hábito comum tradicional de deixar os estudantes de fora 

do processo, desinformados acerca do que estão participando. 

Na experiência que realizamos, a turma sabia que estariam sendo 

observados e avaliados pelo professor durante a realização do jogo, mas que eles 

só deveriam se preocupar com o que eles haviam “treinado” e deveriam realizar 

cada um na sua função. 

Por último, sobre o retorno das informações registradas no instrumento de 

verificação da aprendizagem ao processo de ensino, relatamos que isto não 

ocorreu da forma como acreditamos ser o mais ideal e formativo. A turma teve 

ciência de que haviam sido avaliados durante a vivência do voleibol sentado, e 

tiveram acesso a súmula preenchida já com a geração das notas individuais, bem 
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como cada item que revelava seus desempenhos. Entretanto, quando pensamos 

num ideal formativo, pensamos que esse feedback pudesse ocorrer num 

momento da sequência didática que permitisse que os estudantes retornassem a 

uma vivência posterior para que pudessem corrigir estas ou aquelas condutas. 

Em nossa experiência, os alunos tiveram acesso a súmula já no final da sequência 

didática, passando para o início de uma outra, impossibilitando correções 

especificas na prática. 

Chamamos atenção para que este ocorrido fala muito mais das 

dificuldades de desenvolver práticas inovadoras na estrutura organizativa que a 

Educação Física tem nas escolas do que de uma deficiência do instrumento em 

si. O fato de ser extremamente difícil fazer com que uma avaliação retorne aos 

alunos e estes possam realizar novamente aquela experiência da qual fala a 

avaliação, para daí realizar uma segunda avaliação, é resultante das demandas 

da disciplina e não dos instrumentos. Como já foi explicitado neste trabalho, existe 

uma tensão entre o uso de dias letivos da disciplina para a aula propriamente dita 

e para os momentos avaliativos. 

Existe uma demanda enorme de habilidades a serem desenvolvidas, 

dificuldades estruturais e materiais a serem superadas, problemas 

comportamentais dos estudantes recorrentes a serem solucionados, escassez de 

momentos de planejamento necessários para dar conta dessas demandas da 

melhor forma. Ainda uma série de imprevistos que retiram boa parte dos 10 

encontros bimestrais ou 20 horas/aulas da unidade, de modo que “restam” poucos 

espaços/tempos para atividades avaliativas. Tudo isso é revelador de limitações 

do componente curricular e da escola pública que foge ao escopo da pesquisa. 

Contudo, esse contexto permite atestarmos que o instrumento em si foi 

possível retornar aos estudantes na forma de feedback e esclarecimento de suas 

condutas, embora não se tenha havido como retomar tais vivências a posteriori. 

 

 

3.3. 2 – Súmula de autoavaliação e avaliação do colega 

 

O contexto deste segundo instrumento construído é o mesmo da 

sequência didática relativa ao voleibol sentado, embora agora o foco tenha sido o 

registro das percepções dos estudantes de si e de seus colegas. Uma vez que a 
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vivência continha alguns personagens (jogador, técnico, torcedor e árbitro) e que 

estes deveriam cumprir certas exigências nas suas funções. Os estudantes 

deveriam atentar para cada uma dessas funções como estratégia de compreender 

o máximo da prática. 

Na primeira aula da sequência relativa ao voleibol sentado, foi esclarecido 

que realizariam um jogo, na forma como ele ocorre oficialmente, e que cada aluno 

deveria ser responsável por funções específicas. Cada personagem cumpriria 

objetivos específicos que foram discutidos com toda a turma em conjunto, o que 

resultou nos pontos apresentados na figura abaixo (figura 5). 

 

Figura 5 – Organização das ações dos personagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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Para avaliar as habilidades desenvolvidas nesta experiência, seguimos 

esses pontos elaborados pela turma, considerando as percepções dos estudantes 

em cada função desempenhada. Eles foram orientados a atentar nas funções de 

seus colegas pois iriam avaliar uns aos outros, bem como se auto avaliar nas suas 

responsabilidades. Para tanto, foram elaboradas súmulas específicas para cada 

personagem do jogo, como exemplo na figura abaixo (figura 6). 

 

Figura 6 – Súmula de autoavaliação dos jogadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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Essas súmulas objetivaram captar as percepções dos alunos de si e de 

seus colegas, seguindo os critérios pré-estabelecidos e correspondiam as 

dimensões de “análise”, “reflexão sobre a ação” e “uso e apropriação”. Essas 

dimensões subsidiaram as habilidades de praticar um Esporte de Rede Divisória 

(ERD) experimentando diferentes papeis, formular e utilizar estratégias para 

solucionar desafios técnico-táticos do jogo, identificando os elementos técnico-

táticos da modalidade, sistemas de jogo e regras da modalidade. Tais habilidades 

estão presentes no planejamento bimestral (APÊNDICE C), identificadas com as 

letras A, B, C e D. 

Por meio desta vivência, os estudantes estiveram em contato com todas 

essas habilidades que correspondem a algumas dimensões de conhecimento 

específicas. Dessa forma, optamos por registrar os aspectos mais subjetivos da 

experimentação e fruição pela ótica do professor (instrumento I), deixando a ótica 

da turma registar os aspectos mais objetivos da atuação de todos no jogo. 

Acreditamos com isso, permitir maior possibilidades dos estudantes conseguirem 

ser fieis e assertivos nos registros, seguindo a objetividade dos critérios de 

execução da prática que exercitaram ao longo das aulas. 

Examinar o envolvimento da experimentação e fruição de si e dos colegas 

não nos parecia ser proveitoso para uma análise avaliativa proveniente da ótica 

dos estudantes. Embora acreditamos não ser algo impossível de ser construído. 

Passamos agora a descrição do roteiro de observação do momento do 

registro deste instrumento de verificação da aprendizagem.  

 

Data: 23/08/2019 hora: 14:20 sexta-feira observador: Professor 

Local: sala de aula nº 08 

Atividade referência: voleibol sentado 

 

Os alunos estavam sentados em suas carteiras, na sala 08, apenas com 

caneta e com a súmula para registro da atividade que haviam vivenciado. Foi 

explicado pelo professor como deveria ser preenchido, o que significava cada 

campo na escala que ia de “sempre - quase sempre – algumas vezes – quase 

nunca – nunca” e como isso se converteria em pontuação. Foi explicado que eles 

se auto avaliariam e avaliariam os colegas de sua equipe, árbitro, torcida e técnico. 

Nesse momento, discutimos a importância de um comportamento ético para tal 
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atividade e que eles fossem o mais honestos o possível, pois ainda assim seus 

registros seriam apreciados pelo professor que iria examinar maiores 

incoerências. Os estudantes demoraram em média 15 minutos para 

preenchimento e explicação, após isso, estavam dispensados a se dirigirem para 

a próxima aula. 

A súmula registrou a impressão de cada aluno de sua atuação bem como 

a de cada colega que cumpria um papel na atividade, segundo os critérios que 

desenvolvemos em sala, conjuntamente. Tais critérios resumiam o essencial que 

cada função deveria desempenhar: como por exemplo o árbitro, que precisava 

saber aplicar bem as regras; reconhecer bem os fundamentos e sua execução; 

ser imparcial; manter um bom andamento da partida. 

Este momento avaliativo, da forma como foi desenvolvido, foi favorecido 

pelo fato dos estudantes estarem corporalmente vivendo aquela prática e 

mantiveram em si as impressões da mesma. As perguntas presentes na súmula 

consideravam o ponto de vista, a subjetividade perceptiva deles em se auto 

avaliarem e avaliar os colegas. O caráter mais subjetivo não os assustou pelo fato 

de estarem balizados pelos critérios de performances desenvolvidos e conhecidos 

anteriormente em todo o processo. O que permitiu que expressassem suas 

opiniões com base em parâmetros já bem conhecidos, facilitando e favorecendo 

uma avaliação mais consistente de todo o processo. 

O formato da súmula, permitiu uma rápida resposta por parte dos 

estudantes sem desconsiderar suas subjetividades, uma vez que apresentava 5 

opções numa escala de desempenho. Outro ponto importante favorável na 

atividade avaliativa, é que por ter ocorrido na sequência imediata da vivência 

prática, os alunos não se incomodaram de sentar e preencher as súmulas. 

Ainda refletindo acerca dos pontos favoráveis para um registro qualificado 

dos estudantes, temos a preocupação que eles apresentaram em ser “honestos” 

e criteriosos ao avaliar os colegas, pois estavam sendo igualmente avaliados, e 

tudo isso ainda seria analisado pelo professor. 

Com relação ao que a atividade avaliativa desfavoreceu ao registro das 

habilidades expressas pelos estudantes, pôde-se perceber que alguns deles 

mostraram não “reparar” nos demais colegas da vivência prática, em que a 

posteriori, deveriam avaliar. Pelo menos não com a riqueza de atenção 

necessária, pois pareciam estar concentrados em suas próprias dificuldades, 
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embora a formulação das questões ajudasse a pensar situações de fáceis 

análises. Isso denota pouco tempo de “aprendizado” nas “aulas-treino”, bem como 

pouco tempo de vivência para estes que aparentemente necessitaram.  

 

3.3.2.1 - Análise  

O instrumento ora mencionado propôs uma ousada tarefa, uma vez que 

relacionava uma autoavaliação e uma avaliação dos colegas em situação de 

vivência prática. São muitos elementos complexos nesta empreitada, que a coloca 

em risco de perda de fidedignidade nos registros e na tomada de decisão do 

professor mediante ao “apurado das aprendizagens”. Desta forma, levantamos 

como importante dois aspectos. 

Um primeiro, que diz respeito a essa complexa tentativa de colocar os 

estudantes e suas percepções como dados relevantes para se avaliar habilidades 

preteridas. O que pôde-se notar nesta tentativa foi um extremo empenho da turma 

na condução de todo o processo, desde a preparação até a culminância do jogo. 

Esse ponto nos faz retomar nossa compreensão de avaliação enquanto 

mediadora do processo de ensino-aprendizagem (HOFFMANN, 2003). Ter ciência 

das habilidades que deveriam aprender ao final da sequência didática, e que estas 

deveriam ser manifestas na forma do jogo, sem interferência do professor, dotou-

os de responsabilidade e empenho em todo o processo. A avaliação não pode se 

encerrar em si mesma, tampouco constitui um evento em separado. Ela deve ser 

orgânica ao ensino aprendizagem, mesmo com seus marcos temporais 

(momentos formais) dentro do planejamento, deve aglutinar valor formativo em 

todo o processo. 

Isso pôde ser visto nesta experiência pela condução tranquila que os 

alunos estabeleceram ao jogo, com autonomia, liberando o professor para o 

registro de sua observação e preenchimento da súmula I. Essa conduta que 

podemos considerar com característica de proatividade foi percebida de igual 

forma no preenchimento da autoavaliação e da avaliação dos colegas, do modo 

ético e responsável que os estudantes buscaram executar tal tarefa. 

O outro aspecto diz da necessidade de uma forma de registro que 

gerencie essa complexa empreitada. A falta de instrumentos que facilite, ou 

favoreça, o registro dos estudantes de forma objetiva e prática sem perder o lastro 

da subjetividade das ações observadas, impossibilitaria essa avaliação. Embora 
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já tenhamos dito que o sentido da avaliação é o mais determinante para uma 

ruptura com práticas tecnicistas de avaliações que se encerram em si mesmas, a 

produção de instrumentos que auxiliem inovações é indispensável. 

No experimento em questão, as súmulas geraram uma forma de registro 

claro e analisável para os estudantes e para o professor que as tabulou a 

posteriori. Os pontos de avaliação de cada personagem no jogo, apresentava uma 

variação entre “sempre”, “quase sempre”, “algumas vezes”, “quase nunca”, 

“nunca”, que para cada personagem, haviam 5 perguntas relativas as habilidades 

básicas que elencamos como necessárias de se adquirir.  A clareza está na 

familiaridade desses pontos e na leitura que se faz da súmula preenchida, como 

por exemplo, para avaliar o árbitro X no campo que questionava se ele: “era 

responsável pelo bom andamento do jogo”, poderia ser marcado: “quase sempre”, 

que seria convertido em uma nota (0,4). 

O instrumento gerou registros analisáveis pela própria leitura dessas 

marcações e pelo fato de que cada personagem se auto avaliava e era avaliado 

pelos três outros, por exemplo: os jogadores além de se avaliarem, eram avaliados 

pelo árbitro, pelo técnico e pelo torcedor, o que nos deu uma média de pontuação 

que compreendemos como média de desempenho. Cada tabela dessas, atingia o 

máximo de 2,5 (sendo 5 x 0,5 por habilidade avaliada) que totaliza 10,0 pontos 

quando somados de todos os personagens. Esse valor se somava com a nota da 

súmula I que o professor preencheu na observação da vivência, chegando a uma 

média conforme podemos ver na figura da página seguinte (Figura - 7). 

Apesar de claro e analisável, os dados registrados no instrumento, 

geraram muito material para ser processado. Tendo como base todo o contexto 

dos aspectos negativos da organização e estrutura da disciplina na referida 

escola, em toda a sua demanda de trabalho e carga horária mínima de 

planejamento, este instrumento se mostrou de difícil uso para o cotidiano escolar. 

Nos encontramos novamente em um dos muitos pontos conflitantes no 

âmbito escolar do nosso componente curricular. De um lado, uma experiência de 

alta riqueza pedagógica com um instrumento que corresponde a essa 

complexidade, do outro, um tempo de planejamento insuficiente que não oferece 

condições de executar uma atividade complexa como esta, tampouco de operar 

sua avaliação adequadamente. Nossa saída foi relacionar este instrumento com 
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outros mais simples e menos trabalhosos no conjunto de momentos avaliativos 

do bimestre. 

Figura 7 – Planilha de notas do voleibol sentado

 
Fonte: produção do próprio autor (2019). 

 

Na categoria que trata da correspondência lógica entre as habilidades 

específicas e as dimensões atreladas a elas, podemos perceber que a 

complexidade da vivência e de sua avaliação atendeu a este princípio. As 

habilidades traçadas no planejamento foram adaptadas para os elementos 

essenciais que cada personagem deveria exercer no combinado com os alunos. 

As dimensões do conhecimento contempladas nesta vivência e em sua 

posterior avaliação se reportava à “análise”, “reflexão sobre a ação” e “uso e 

apropriação”. Para o preenchimento das súmulas, os estudantes deveriam atentar 

nos registros, se eles e seus colegas dominavam/conheciam os fundamentos do 

jogo, as regras básicas, a dinâmica e a lógica geral do esporte; as marcações dos 

árbitros; as contribuições técnico/táticas de técnicos e torcedores entre outros 

pontos. Todos estes, estão altamente relacionados com as três dimensões em 

questão e se apresentam na súmula de registro. 
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Acerca da riqueza pedagógica da experiência vivenciada e da forma de 

registro da verificação das habilidades, já foi antecipado dessa ocorrência. A 

riqueza pedagógica em questão trata-se aqui dessa complexidade de habilidades 

e dimensões atendidas e que podemos encontrar transcrita na súmula de registro. 

Os mesmos pontos desenvolvidos nas aulas que foram as habilidades 

perseguidas se converteram em tópicos a serem avaliados com margem para o 

lastro subjetivo de suas percepções. 

Essa confluência entre as habilidades e dimensões de conhecimento 

presente na vivência praticada pôde possibilitar maneiras e situações diversas dos 

estudantes se relacionarem com os diferentes aspectos dos objetos de 

conhecimento. Isso retoma nossa compreensão do que seja o ensino. Sob a luz 

do aprender humano como expressão do acoplamento estrutural (MATURANA E 

VARELA, 2001), o ensino não pode ser compreendido como instrução. Se o meio 

apenas desencadeia modificações estruturais internas, e estas podem ou não ser 

observadas externamente como congruentes com as demandas que o meio 

apresenta, o ensino pode ser compreendido como o ato de proporcionar o máximo 

de transformações no meio, que suprimam os estudantes de demandas 

tematizadas aos objetos de conhecimento. 

Esse é nosso entendimento de riqueza pedagógica, esse aumento de 

possibilidades de situações de relacionar-se por parte dos estudantes acerca dos 

objetos de conhecimento. A avaliação da aprendizagem necessita ser 

assessorada por instrumentos que correspondam com essa riqueza, ou seja, 

registrem o máximo de aspectos das habilidades presentes na vivência. Podemos 

perceber isso nas súmulas ora analisadas, uma vez que elas buscam captar de 

forma objetiva a subjetividade presente nas percepções dos estudantes, acerca 

de várias habilidades de vários personagens numa escala de cinco estágios 

decrescentes de êxito. 

Esse perfil da súmula apresentou também uma facilidade ao 

preenchimento dos estudantes. O fluxo dos aspectos subjetivos para certa 

objetividade, até chegar a uma nota, se deu de modo esquemático e prático, de 

modo adequado as capacidades cognitivas e comunicativas da turma. Não houve 

nenhuma reclamação ou menor dificuldade em proceder esse momento avaliativo. 

As notas seguiram uma média altamente síncronas entre os diferentes 

atores, por exemplo, o técnico de certa equipe não se comunicava muito com a 
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mesma, não demonstrava conhecer as regras básicas e seus fundamentos. 

Quando então do momento de preenchimento na súmula, os jogadores de sua 

equipe, o árbitro e o torcedor marcaram nos mesmos itens relativos a estas 

habilidades, os campos de “quase nunca” e “nunca”, demonstrando convergência 

inclusive com a autoavaliação do mesmo. 

Nossa sexta categoria de análise trata de que o instrumento deve 

“favorecer o interesse dos estudantes em expressar habilidades desejadas, 

desafiando-os a ter zelo e qualidade nos registros”. A despeito deste item, 

podemos atestar que os estudantes foram estimulados ao preenchimento com 

zelo e qualidade nos registros mediante alguns combinados entre professor e 

turma. 

Um deles, já comentado aqui, é o fato de os estudantes acompanharem 

os itens que seriam avaliados entre eles durantes os “treinos” na forma das 

habilidades que deveriam desenvolver. Outro é a própria clareza já analisada e as 

opções de marcação que acreditamos ter favorecido um registro de qualidade. 

O fato do preenchimento ser na sequência imediata à vivência, também 

favoreceu um registro facilitado aos estudantes. Tudo isso atrelado a uma vivência 

prática que se fez prazerosa e desafiadora, o que estimulou expressões de 

comportamentos possível de análises de várias formas pelo professor. 

Resumindo, foi possível desferir um “juízo de qualidade sobre dados relevantes, 

tendo em vista uma tomada de decisão” (LUCKESI, 1995, p. 65). 

Por último, temos o retorno dos dados registrados ou suas análises ao 

processo de ensino aprendizagem. Os estudantes tiveram acesso a planilha que 

apresentava as suas avaliações junto a de todos os colegas e a média de tudo, 

na forma de notas, conforme a figura – 07, mostrada anteriormente. Além da 

visualização da planilha, houve um momento de conversa acerca do desempenho 

deles e dos pontos positivos e negativos desta atividade. Não houve, entretanto, 

um retorno a uma nova vivência semelhante, que permitisse algum tipo de 

superação de desempenho. Isso se deve a demandas estruturais e tempos de 

aula como já foi explicado no tocante as especificidades do componente curricular 

investigado. 

Essa sequência de aulas tematizando o voleibol sentado, permitiu uma 

vivência prática com alto grau do que estamos considerando como riqueza 

pedagógica. Foram muitas habilidades desenvolvidas, vários personagens, 
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conceitos, procedimentos e atitudes especificados em algumas dimensões de 

conhecimento. Utilizamos dois instrumentos de verificação da aprendizagem em 

dois momentos distintos, seguidos e referentes a mesma vivência, o que de modo 

geral, configurou numa avaliação complexa e detalhada. 

Esse tipo de experiência é possível e exitoso, como demonstrado aqui, 

porém não acreditamos ser possível de se fazer com várias turmas ao mesmo 

tempo, de níveis de ensino diferentes, com objetos de conhecimento diferentes. 

O “desenho” organizativo estrutural que o componente curricular tem na escola 

que foi campo de pesquisa não permite algo do tipo, bem como em qualquer outro 

estabelecimento que se apresente com organização semelhante. 

Seguindo nosso esforço de se manter no fio da navalha, entre a 

continuidade que dispomos de estrutura e organização do componente curricular 

e a necessidade de rupturas em direção a práticas inovadoras, pensemos que o 

caminho está no planejamento anual de trabalho. Essa liberdade que os 

professores das redes públicas ainda possuem de organizar seu ano letivo, nos 

dá condições de estabelecer prioridades, pensar em momentos distintos de 

atuação para estas ou aquelas turmas, nestas ou naquelas unidades didáticas. 

Como que uma onda com picos de atuações mais simples e outras mais 

complexas, atendendo ao máximo nossas demandas formativas. 

 

 

3.3.3 - Ficha de registro de habilidade (apresentação de pesquisa)  

 

A experiência pedagógica, contexto desse instrumento, foi uma aula 

expositiva dialogada com a turma sobre os “valores dos esportes modernos”. Por 

meio de uma apresentação em Power Point e textos sobre os valores presentes 

no contexto esportivo e suas implicações para a vida em sociedade, 

apresentamos desde os jogos antigos até a sistematização do movimento 

olímpico moderno. 

A ideia foi desenvolver as habilidades de “identificar as transformações 

históricas do fenômeno esportivo e discutir alguns de seus problemas (doping, 

corrupção, violência e etc.) e a forma como as mídias os apresentam” (BNCC, 

2017). Com essas duas aulas e a atividade avaliativa que os estudantes 
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produziriam, buscou-se contemplar as dimensões de conhecimento 

“compreensão” e “construção de valores”, referentes a habilidade em questão. 

As duas aulas mostraram-se exitosas, uma vez que houve diálogo entre 

os conceitos presentes no tema e as compreensões ou modos da turma enxergar 

os valores dos esportes no cotidiano social e sua vinculação nas mídias. A 

atividade avaliativa foi pensada como forma de ampliar esse debate, durante a 

pesquisa que eles realizariam, bem como na apresentação dos dados dessa 

pesquisa. Deveriam buscar 3 matérias jornalísticas na internet ou em outro veículo 

comunicativo, que expusesse casos de problemas éticos no âmbito dos ERD 

(doping, corrupção, violência, racismo, machismo etc..). De igual forma, poderiam 

buscar matérias enaltecendo atitudes de fair play, honestidade, companheirismo, 

combate ao racismo e etc. 

Não foi pedido que os estudantes trouxessem textos e leituras. O grupo 

deveria apenas ler e compreender o caso ocorrido e fixar num cartaz uma foto ou 

trecho da matéria selecionada. A apresentação era simples, deveriam contar o 

que houve, em qual ERD ocorreu, os personagens, as consequências e suas 

impressões do caso. Na sequência, apresentamos o roteiro da observação desse 

momento avaliativo. 

 

Data: 24/09/2019 hora: 13:05 terça-feira observador: Professor 

Local: sala de aula nº 08 

Atividade referência: apresentação de pesquisa na internet 

 

Para esta atividade, os estudantes estavam na sala 08, sentados 

normalmente e apenas os três estudantes que iam apresentando os trabalhos se 

posicionavam a frente da sala. O grupo da vez fixava seu cartaz no quadro branco 

e apresentava as pesquisas que realizaram buscando matérias jornalísticas sobre 

Esportes de Rede Divisória. O professor se manteve em sua mesa todo o tempo. 

A aula iniciou pouco depois do horário, pois havia estudantes terminando de 

organizar seus trabalhos, e foi encerrada no horário normal de 2 aulas seguidas, 

às 14h40min. 

A turma que é composta por 30 estudantes deveria estar organizada em 

10 trios, entretanto, apenas 4 grupos (10 estudantes, dois trios e duas duplas) 

fizeram o trabalho. Para os que entregaram a apresentação, o professor registrou 
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numa ficha, informações relativas a dois itens essenciais que deveriam conter em 

cada apresentação. Um deles dizia respeito a entrega do que foi pedido, a saber, 

3 matérias sobre o tema proposto, se as três matérias foram apresentadas e se 

houve preocupação com a originalidade das mesmas. Sobre a originalidade, a 

ideia foi discutir com eles, no momento da solicitação das pesquisas, que 

evitassem buscar e selecionar o primeiro artigo sugerido pela internet dentro do 

tema, que explorassem de modo melhor os artigos encontrados. 

O segundo item questionava se por meio da apresentação e discussão, 

os estudantes expressavam entendimento sobre: os valores positivos e negativos 

no contexto dos esportes; e sobre “a vinculação desses casos nas mídias e o 

reflexo disso para as pessoas. 

Ambos os itens, assim como cada subitem, apresentavam uma escala de 

“S” para “sim”, valendo 1,0 ponto; “P” para “parcial”, que valia 0,5 pontos e “N” 

para “não”, valendo 0,0 pontos. Essa organização está apresentada na figura 

abaixo (figura 8). 

 

Figura 8 – Ficha de registro de habilidades (pesquisa) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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Junto a apresentação, os estudantes eram estimulados a discutir sobre o 

assunto, mediante as seguintes questões disparadoras: 

 Como vocês se posicionam sobre esses casos? 

 Como poderia ter sido diferente e quais foram as consequências? 

 Levando essas atitudes para a vida, qual sua importância? 

 Qual ou quais lições podemos tirar disso? 

 Qual o papel da mídia nisso tudo? 

 A mídia ajuda a combater ou favorece certos comportamentos? 

 

O registro das experiências dos alunos nessa atividade, ocorreu mediante 

o preenchimento da ficha por parte do professor, segundo ia ocorrendo as 

apresentações e discussões. Embora a avaliação do que de fato eles 

demonstravam ter aprendido não foi positiva, de nenhum grupo, o instrumento de 

verificação da aprendizagem, enquanto ferramenta avaliativa, se mostrou eficaz, 

sobretudo para evidenciar dificuldades e maus hábitos no que diz respeito as 

tarefas para casa. 

Podemos dizer então que a atividade favoreceu o registro das habilidades 

ou inabilidades dos estudantes, na medida em que pontuou objetivamente um 

grande conjunto de manifestações subjetivas advindas das apresentações e 

discussões. Outro ponto favorável é que os alunos foram estimulados a focarem 

mais no que deveriam mostrar que foi pesquisado, sem muita preocupação com 

acerto e erro, o que se configurou como possibilidades de serem eles mesmos 

emitindo suas opiniões. 

O que pode se notar como aspectos desfavoráveis desta atividade 

avaliativa, é que ela se sustenta no que os alunos produziram em casa, fora da 

escola. Isso não deveria ser um problema em si, tampouco do instrumento, 

entretanto, num contexto em que os alunos não cumprem mais com atividades 

para casa, a adesão à atividade foi baixa, comprometendo uma avaliação mais 

apurada. Os estudantes tiveram uma tarefa fora da aula que foi pouco realizada, 

o que causou uma apresentação tímida e não permitiu boas discussões, isso para 

os que ainda apresentaram, aproximadamente apenas um terço da turma. 
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3.3.3.1 - Análise  

Analisar este instrumento em sua aplicação e resultado prático se mostra 

um pouco difícil pelo fato da baixa adesão da turma ao procedimento. Algumas 

explicações se fazem pertinentes para que possamos compreender os limites 

entre o instrumento de verificação da aprendizagem e demandas alheias a este. 

Nossa percepção de professor tem verificado ao longo dos anos a não 

adesão dos estudantes do ensino fundamental de 6º ao 9º ano, às atividades que 

demandam “trabalho” fora da aula ou da escola. Mesmo se tratando de coisas 

simples e por vezes até divertidas. Longe de querer conjecturar hipóteses acerca 

destas constatações decorrentes do cotidiano escolar, mas acreditamos ser 

importante chamar atenção a este fato. 

Nos posicionamos como fato, pela convicção perceptiva que temos 

adquirido, bem como mediante os ocorridos e registrados ao longo desta 

pesquisa, acerca deste tema. Ao contrário dos instrumentos I e II descritos 

anteriormente, todos os outros que demandaram elaboração (trabalho) aquém do 

espaço e horário da aula de Educação Física, mostraram baixa adesão e um 

descomprometimento espantoso. Mesmo com alto valor de pontuação para a nota 

da unidade didática. 

Dito isso, o instrumento de verificação se mostrou eficaz para registrar o 

que foi ou não produzido pelos grupos e suas compreensões e incompreensões. 

Passaremos agora as análises por meio de nossas sete categorias. 

A ficha de registro de habilidades utilizada para capturar as produções das 

pesquisas e expressões dos estudantes, gerou sim um registro claro e analisável. 

Podemos perceber isso pela disposição prática da ficha, dividida em dois itens, 

um mais objetivo, que questionava a presença do que foi pedido na pesquisa - 

podendo ser “sim”, “não” e “parcialmente” -, e outro item sistematizando aspectos 

subjetivos extraídos das falas e apresentações. São perguntas simples e claras 

que um leitor pode enxergar que itens ou subitens cada estudante deu conta ou 

deixou a desejar. 

A habilidade em questão correspondia a “construção de valores” e a 

“compreensão” no contexto dos ERD, tratava de refletir sobre problemas como 

doping, racismo no esporte, machismo, desrespeito, corrupção e etc. Também se 

referia a práticas de fair play, honestidade, companheirismo, disciplina e outras 

presentes no olimpismo. 
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Podemos ver correspondência entre a habilidade requerida e o que se 

busca registrar no instrumento, que em resumo seria identificar esses valores, 

discuti-los e pensar sobre a relação disso tudo com as mídias. Todos esses itens 

estiveram presentes no registro da ficha. 

No que se refere a riqueza pedagógica da experiência vivenciada, foi 

pensado oportunizar uma gama de relações entre os estudantes e os objetos de 

conhecimento presentes nas aulas e na pesquisa, conjuntamente. Entretanto, de 

fato, houve pouca entrega da turma em parte dessa empreitada, o que 

empobreceu as experiências propostas. 

O instrumento captou o máximo que pode do que os estudantes 

expressaram sobre o tema. Acreditamos que o fato deles terem comprometido 

grande parte do “relacionar-se” proposto, é algo a ser solucionado com mudanças 

metodológicas e estratégias de ensino. O instrumento de verificação cumpriu sua 

função, detectando esse déficit ocorrido, de modo detalhado, ou seja, houve 

congruência entre instrumento e a riqueza pedagógica possível. De outra forma, 

o instrumento teria mostrado um bom desempenho dos grupos, caso não 

buscasse registrar a riqueza pedagógica solicitada nas vivências propostas. 

A categoria que trata da adequação do instrumento as capacidades 

cognitivas e potencial comunicativo dos estudantes, nos permite perceber que 

houve uma liberdade comunicativa aos grupos.  Isso se deve ao fato do registro 

ter sido feito pelo professor, mediante o que ia observando e discutindo com o 

grupo, permitindo que os estudantes se expressassem conforme seus 

entendimentos e capacidades comunicativas. Sem a preocupação do acerto ou 

erro, a atividade requeria no máximo coragem para falar a frente da turma, sem 

maiores exigências. 

Como a apresentação foi simples, apenas para que eles falassem do que 

tratava as matérias e dialogássemos mediados pelas perguntas, houve sim 

facilitação por parte do instrumento. O fato de não ter ocorrido melhores discursos 

expressando habilidades, se deu mais pela pesquisa e leitura malfeitas, do que 

da proposta do instrumento. Ou seja, o pouco que os alunos adquiriram de 

habilidade nas pesquisas foi bem explorado no instrumento avaliativo. O 

desempenho deles é que não foi bom. 

A relação entre a subjetividade e objetividade está presente no 

instrumento pela presença dos dois itens distintos. Um que registra subitens 
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referentes a questões técnicas da entrega do trabalho, e outro que objetiva a 

percepção subjetiva do professor referente as expressões das habilidades dos 

estudantes. Além da apresentação em si, as perguntas buscaram explorar mais 

do que o grupo poderia expressar acerca da proposta, favorecendo a marcação 

na ficha. 

É patente esclarecer que por instrumento de verificação da aprendizagem, 

como nesse caso aqui descrito, nos referimos a feitura e apresentação da 

pesquisa com o registro na ficha. O instrumento é o que se usou para verificar a 

aprendizagem, não apenas o registro, o registro é parte da verificação, importante 

para formalizar o momento avaliativo.   

Desta forma, acerca da categoria que trata de “favorecer o interesse dos 

estudantes em expressar habilidades desejadas, desafiando-os a ter zelo e 

qualidade nos registros”, este instrumento se mostrou insuficiente neste aspecto. 

Embora, em tese, a idealização de prescrever a pesquisa e sua apresentação de 

modo simples e descomplicado possa parecer algo promissor, na prática não o 

foi. O fato da maioria dos estudantes não aderirem a atividade avaliativa e não 

apresentarem boas justificativas ou nenhuma justificativa, nos faz concluir que não 

foi uma forma exitosa de verificar habilidades adquiridas. 

Não nos referimos a baixo desempenho, o que foi observado, mas sim, 

baixa adesão na forma de expressar um entendimento ou desentendimento por 

parte dos estudantes. Mesmo reconhecendo aspectos sociais externos ao 

instrumento que aponta explicações para o não interesse dos estudantes para 

atividades extra sala. 

Os registros eram compartilhados com os alunos ao término das 

apresentações. De modo imediato, cada grupo soube de seus feitos e defeitos 

com relação as expectativas esperadas pela atividade, embora a nota foi entregue 

noutro momento. Não houve retorno a mesma atividade para correções, o que 

seria recomendado mediante ao baixo rendimento apurado, mas isso também se 

deveu a falta de espaço no calendário. O instrumento retroagiu às habilidades 

desenvolvidas conjuntamente a um grande “sermão” acerca dessas atitudes 

negligentes, o que tem certo valor corretivo às condutas. 

Este instrumento se mostrou, de modo geral, uma ótima opção para 

registro de habilidades dos estudantes, de simples correção e fácil análise. 

Contudo, ele nos mostrou que se faz necessário, com essa turma, direcionar 



106 
 

vários momentos de ensino passo a passo de como realizar as pesquisas e sua 

apresentação. A princípio, se possível, realizando a pesquisa na escola, no 

horário de aula, até que eles estejam prontos e encorajados a realizarem 

sozinhos. Acreditamos também que se uma tarefa como esta fosse mais vezes 

solicitada a eles, noutras disciplinas em vários momentos no ano letivo, os 

estudantes passariam a ter mais capricho por este tipo de tarefa. 

 

 

3.3.4 – Ficha de registro de apreciação de vídeo 

 

O instrumento de verificação da aprendizagem seguinte se iniciou na aula 

em que os estudantes foram apresentados a um trabalho em grupo, o qual 

deveriam criar um jogo/brincadeira contendo a mesma lógica dos ERD, tendo 

como base a realidade comunitária onde eles residem. 

Para subsidiar esta tarefa, tiveram 4 aulas em 2 encontros para 

experimentar diferentes jogos simples, com materiais básicos, contendo a mesma 

lógica dos ERD. A ideia foi instrumentalizar a turma de possibilidades de criação 

com as possíveis adequações aos espaços e materiais que dispunham. A lógica 

interna dos ERD é lançar a bola ou peteca para a quadra do adversário de modo 

que dificulte ou impossibilite o seu controle, ao mesmo tempo que deve impedir 

que a bola ou peteca caia no seu campo de jogo.  

Depois de criado, o jogo deveria ser gravado em um vídeo com 2 a 4 

minutos de duração para ser apreciado pela turma. O vídeo deveria conter 

imagens do jogo acontecendo, uma apresentação do grupo, da ideia central do 

jogo, suas regras, materiais e outros detalhes. Para a apreciação dos vídeos, foi 

desenvolvido uma ficha de registro que relacionava as dimensões “uso e 

apropriação”, “análise” e “protagonismo comunitário” referentes as habilidades “D” 

e “F” do planejamento bimestral (APÊNDICE C). 

O instrumento de verificação da aprendizagem nesse contexto consistiu 

da produção e gravação do jogo/brincadeira e da apreciação do vídeo com 

registro na ficha. A ficha de registro é apenas parte do instrumento, referente a 

formalização por meio de registro das habilidades. Segue agora o roteiro de 

observação deste momento avaliativo. 

 



107 
 

Data: 08/10/2019 hora: 13:00 terça-feira observador: Professor 

Local: sala de vídeo da escola 

Atividade referência: apreciação de vídeo das produções de jogos dos estudantes 

 

A atividade avaliativa foi realizada na sala de vídeo, com os estudantes 

sentados nas cadeiras de frente para uma tv que estava fixada na parede. O 

professor, junto deles, foi passando os vídeos e anotando numa ficha os aspectos 

que se esperava ver nas produções. Não houve nenhum tipo de apresentação, os 

vídeos deveriam conter todas as informações solicitadas. Depois de cada vídeo, 

o professor conversava com a turma sobre o que foi mais interessante ou não, 

bem como os possíveis aprimoramentos. 

Para esta atividade foi usado uma tv, um notebook com os vídeos já 

salvos nele, a sala de vídeo com as cadeiras, a ficha de anotações do professor 

e caneta. Iniciou-se as 13h20min e encerrou as 14h10min. Apenas 2 grupos 

fizeram o trabalho com 6 estudantes em cada, uma vez que deveriam ser 5 grupos 

de 6 estudantes, totalizando os 30 da turma. 

A ficha do registro continha três campos a serem avaliados, relativos as 

três dimensões de conhecimento trabalhadas na tarefa que eles deveriam 

cumprir. Eram elas: “uso e apropriação”, “análise” e “protagonismo comunitário”. 

A ficha (Figura 9) marcava objetivamente se “ao apreciar o vídeo, podemos 

perceber que o grupo: se apropria da lógica interna geral dos ERD e faz uso disso 

no jogo ora criado?” Se compreende a lógica interna dos ERD, possibilitando criar 

um jogo com tal dinâmica?” e “se o grupo demonstra saber escolher e construir 

espaços fora da escola para a realização de práticas de ERD?”  

Para cada pergunta podia-se marcar entre “presente”, valendo 3,5, 

“parcial”, valendo 2,0, “pouco”, valendo 1,0 e “ausente” valendo 0,0. Isso para 

cada estudante separadamente de cada grupo, uma vez que poderia se perceber 

maior participação e efetividade de uns em detrimento de outros. Ao final, a soma 

dos campos gerava uma nota de até 10,0 pontos. 
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Figura 9 – Ficha de registro de apreciação de vídeo 

 
Fonte: produção do próprio autor (2019). 

 

A atividade avaliativa em questão favoreceu o registro de habilidades dos 

estudantes no sentido em que o vídeo, mostrou exatamente o que foi produzido, 

o produto do trabalho do grupo. Sob este ponto de vista, fica claro as 

compreensões e limitações dos estudantes acerca do que foi pedido que se 

realizasse. Os campos de registro (referentes as três dimensões em questão), 

havia sido explicado desde o momento da requisição da tarefa para eles na forma 

de como seriam avaliados, dessa forma, houve conexão entre o que foi produzido 
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e os campos que estavam registrados na ficha. Outro ponto positivo foi objetivar 

e quantificar um trabalho na forma de vídeo sem ter negligenciado a subjetividade 

presente nas produções. 

Como ponto principal de não favorecimento desta atividade podemos 

destacar que os estudantes não souberam produzir vídeos, por mais simples que 

tenha sido a exigência e por mais que a “nova geração” se coloque como digital. 

Para a tarefa solicitada, mostrou ser necessário um longo investimento em ensinar 

a produzir vídeos ainda que simples. Criar um jogo também mostrou ser 

necessário muita intervenção, sendo muito mais tempo de acompanhamento. A 

ficha registrou bem o que foi solicitado, embora a elaboração do jogo e sua 

apresentação na forma de vídeo, configurou-se um instrumento de verificação da 

aprendizagem difícil de ser executado, uma vez que ficou claro essa necessidade 

de intensificar em muitas outras aulas e noutros períodos da vida escolar 

experiências desse tipo. 

 

3.3.4.1 – Análise 

Quando pensamos em oportunizar os estudantes a criar, produzir algo, 

dentro de qualquer componente curricular nas escolas, devemos ter cuidados 

pedagógicos redobrados. Uma forte tese possível de explicar isso é que a 

educação escolarizada de modo geral, tem se caracterizado pelo ensino 

conteudista, de caráter metodológico expositivo. O que está estampado na 

disposição, organização e estrutura da escola. Isso nos remete as velhas práticas 

de ensino, a nossa ideia de continuidade, que nos limita a ciclos repetidos de um 

sistema ineficaz. 

Produzir ou criar coisas e situações parece ainda estar distante do 

cotidiano das escolas do ensino público no Brasil. Pelo menos isso fica muito 

patente em nossa escola que é o nosso campo de investigação. Pensar num 

instrumento de verificação da aprendizagem a partir de uma produção dos alunos, 

a princípio é algo animador e que permite analisar as condutas dos estudantes na 

busca de habilidades adquiridas ou não. Entretanto, existe esse embate cultural a 

ser travado. 

O que ficou claro em nosso experimento pedagógico, foi que quando 

pensamos no instrumento em si, produção e gravação de um jogo, foi fácil 

enxergar que este pudesse gerar uma gama de informações acerca das 
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habilidades dos estudantes, passiveis de avaliação. Contudo, tal empreitada 

esbarrou em inabilidades técnicas de produção e criação que dificultou a análise 

de aspectos específicos das habilidades que estavam sendo avaliadas na 

atividade. 

Acerca de gerar um registro claro e analisável, esse instrumento deixou 

confuso o que de fato foram as inabilidades técnicas dos estudantes em criar o 

jogo e produzir o vídeo, ou dificuldades com as habilidades referentes as 

dimensões em questão, presentes no planejamento de aula e na ficha de registro. 

Dessa forma, como o instrumento mostrou-se dependente deste conhecimento 

técnico anterior, ele não cumpriu com o requisito presente nesta primeira categoria 

de análise. 

Ao que pese a dificuldade de cumprimento da tarefa, a mesma apresentou 

correspondência entre as habilidades específicas e as dimensões do 

conhecimento referentes. A produção dos grupos, com bom ou baixo 

desempenho, apresentou relação entre a identificação dos elementos técnicos, 

da lógica interna dos ERD com os aspectos do protagonismo comunitário, da 

análise e compreensão dos ERD em seu sentido geral. 

Com relação a riqueza pedagógica do processo de ensino aprendizagem, 

os estudantes vivenciaram, desde o 2º bimestre, sequências de aulas tematizando 

os ERD, sua lógica interna, jogos de fácil dinâmica dentro dessa lógica, análise e 

discussões em sala, apreciação de vídeos e outros. O instrumento ora analisado 

requeria deles esses conhecimentos sistematizados, desta forma, podemos sim 

compreender que houve correspondência entre a riqueza da unidade didática e 

do instrumento de verificação da aprendizagem. Isso está aparente tanto na ficha 

de registro, que organiza essas demandas, como com a própria solicitação da 

atividade, a saber, a criação do jogo e produção do vídeo. Todo esse processo 

apresenta essa correspondência entre a riqueza da unidade e o momento 

avaliativo. 

O instrumento definitivamente não foi adequado as capacidades 

cognitivas e potencial comunicativo da turma, uma vez que claramente não houve 

desenvolvimento no processo. Mesmo com aulas destinadas a dúvidas, 

esclarecimentos, feedbacks, exemplos e várias formas de ajuda, os estudantes 

demonstraram não saber operar com as solicitações em questão. 
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Esse ocorrido nos retoma ao sentido da avaliação, compreendido aqui 

como mediação do processo de ensino (HOFFMANN, 2003). Dessa forma, 

embora a adesão baixa e clara inabilidade dos estudantes em criar o jogo e 

produzir o vídeo, percebemos que o instrumento cumpriu com a função de gerar 

dados qualitativos para uma tomada de decisão. 

Essa experiência mostrou que os estudantes desta turma carecem de 

maior investimento na aquisição destas habilidades. Embora o instrumento não 

tenha sido adequado as capacidades cognitivas e potencial comunicativo da 

turma, ele demonstrou seu caráter formativo, uma vez que apontou tal déficit. 

Apenas quando operamos num sentido punitivo e sentensivo é que os polos 

“acerto” e “erro”, “êxito” ou “fracasso” ganham força e se esvazia a função 

formativa da educação escolarizada. 

Notamos que mesmo esbarrando nas limitações técnicas dos estudantes 

em proceder com o instrumento avaliativo designado, o mesmo esclareceu tais 

limitações e nos dotou de informações importantes para tomada de decisões. Isso 

se deve ao sentido formativo, mediativo, que a avaliação da aprendizagem e o 

uso do instrumento apresentou em nossa experiência pedagógica. 

O uso da ficha de registro de habilidades, na forma como a utilizamos, 

permitiu essa passagem do subjetivo, presente nas ações mostradas nos vídeos, 

e a objetividade necessária ao registro, como marcações e notas. Este 

instrumento conjugou bem esse equilíbrio, uma vez que, os estudantes tinham a 

liberdade de ser e estar livres e a vontade nas gravações, no ambiente que 

escolheram, sem muita preocupação com acerto e erro, jogando e se 

expressando. 

Durante a apreciação dos vídeos, não houve fala dos grupos que pudesse 

gerar desconforto que atrapalhasse a subjetividade presente nas ações. A ficha 

de registro sintetizou bem os pontos a serem observados objetivando e 

quantificando as ações, sem mitigar a subjetividade, operando com scores 

genéricos: “presente”, “parcial”, “pouco” e “ausente”. 

Pode-se perceber que o instrumento em análise não favoreceu o interesse 

dos estudantes em expressar habilidades desejadas, tampouco desafiou-os a ter 

zelo e qualidade nos registros pelo fato de existir as inabilidades técnicas dos 

estudantes em operar com o solicitado. Sabe-se que no âmbito pedagógico, 

tarefas que dependem em demasia de habilidades não presentes nos estudantes 
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inibem o interesse e a disposição ao zelo em sua feitura. Para que haja interesse 

pelo desafio, a tarefa deve alcançar zonas de êxito, ou estabelecer acoplamento 

estrutural entre ambiente (desafio da tarefa) e indivíduos (habilidades 

consolidadas) (MATURANA E VARELA, 2001). 

Esse argumento fica claro na baixa adesão dos estudantes da turma em 

ao menos tentar executar a tarefa, uma vez que apenas 12 de 30, dois grupos de 

6 estudantes, apresentaram o vídeo. A baixa qualidade dos que apresentaram 

também é indicativo do não acoplamento estrutural entre meio (tarefa) e 

indivíduos (estudantes). 

Devido ao fato deste instrumento ter sido no último dia letivo do bimestre, 

o feedback com nota e observações sobre suas performances foi imediato a 

apreciação. Não houve outro momento para retomada da tarefa, o que seria 

extremamente formativo devido ao baixo desempenho, embora tenha sido tema 

de muitas discussões ao longo do bimestre seguinte. Dito isto, podemos dizer que 

o instrumento retornou ao processo de ensino aprendizagem de certa maneira, 

podendo ter sido repetido num outro momento, haja vista a necessidade de 

adquirir habilidades mínimas presentes na experiência proposta. 

O instrumento de verificação da aprendizagem baseado na criação de 

jogo e apreciação de vídeo esbarrou em inabilidades técnicas claras dos 

estudantes, o que comprometeu sua qualidade enquanto instrumento de 

verificação da aprendizagem, conforme análises em algumas categorias. As 

discussões estabelecidas a partir dessa vivência no feedback com os estudantes 

se pautou em dois pontos. 

O primeiro é acerca da incoerência estre o uso de aparelhos celulares 

diariamente pelos estudantes, com altíssima incidência de utilização de vídeos, 

quer seja gravações de colegas e desconhecidos ou gravações próprias, com a 

imperícia em gravar um vídeo de um jogo realizado por eles. Os dois grupos 

apresentaram vídeos quase inaudíveis, com música sobrepondo as falas deles ao 

explicar o jogo, posicionamento de câmeras cortando pessoas nas imagens e etc.  

Ao serem questionados, ninguém apresentou nenhuma justificativa para 

essas ocorrências, além do fato de ser uma tarefa “nova”. Por nova, entende-se 

não habitual, e acreditamos ser o maior problema, que passa também por 

questões atitudinais e uma dificuldade extrema de transferir habilidades, o que 

requer maior investimento da educação nesse sentido. 
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O outro ponto que foi bastante discutido com a turma, passado essa 

experiência, foi o fato de que eles experimentam com abundância de tempo e 

intensidade, jogos por aplicativos e games de toda ordem e lógica imaginável, e 

isso não os ajudou em nada na criação do jogo. Os dois vídeos apresentados, 

reproduziram quase que da mesma maneira, formas esportivas (Vôlei e Futevôlei) 

com algumas adaptações. Eles haviam sido recomendados a não seguir por este 

caminho, devido ao fato de que formas esportivas requerem fundamentos que o 

grupo pode não conseguir realizar, o que de fato ocorreu e inviabilizou o jogo. 

Além das 4 aulas que tiveram para esclarecer essa criação, com exemplos 

simples de jogos com base em ERD, eles vinham de um bimestre com o mesmo 

tema de estudo, em que já haviam experimentado outros jogos simples, para 

entendimento da lógica internas dos ERD. O curioso e discutido com a turma foi 

essa dissonância entre um mundo virtual repleto de elementos criativos, porém já 

criados, já dispostos, em que eles estão intensamente imersos, com a inabilidade 

de criar e/ou adaptar algo concreto simples e já conhecido deles. 

Ao que pese o insucesso, de certa forma, do instrumento aqui utilizado, 

acreditamos na sua potência frente a tudo que compreendemos como avaliação 

da aprendizagem. Ressaltamos a premência de torna-lo habitual nos diferentes 

anos de ensino e inicialmente acompanhar o passo-a-passo bem de perto, até 

que mais a frente, um grupo de estudantes possa operá-lo com maior autonomia.  

 

  

3.3.5 – Prova do 8º ano sobre ERD para o 3º bimestre 

 

A prova teórica nos finais dos bimestres é o que há de mais tradicional em 

termos de avaliação da aprendizagem no âmbito escolar. Embora houveram 

momentos na história de nosso componente curricular em que as dimensões 

procedimentais detinham toda a atenção da avaliação escolar, nos últimos anos 

tem havido uma virada para aspectos conceituais. Compreendemos que nem um 

extremo isolado nem outro abarca a complexidade da avaliação da aprendizagem. 

Esta pesquisa defende este entendimento, uma vez que acreditamos na 

urgência de dimensionar o ensino e a avaliação, ao máximo de formas possíveis 

do relacionamento entre estudantes e objetos de conhecimento.  
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Dentro do que estamos apostando, em se manter na linha mediana entre 

a continuidade do sistema e as rupturas possíveis, a prova teórica como a 

conhecemos tem seu espaço de contribuição em nosso entendimento. Em defesa 

desta, temos o fato de que os estudantes já seguem uma tradição que os 

acompanha em toda a vida escolar, o que pode ser aproveitado como 

conhecimento prévios. Outro motivo é que, se bem elaborada, ela pode ser um 

excelente instrumento de verificação da aprendizagem, direcionado a verificar 

habilidades relacionadas a conceitos. 

A ideia aqui foi desenvolver uma prova que reunisse questões com os 

conceitos principais dos temas sistematizados em nosso bimestre. Seguindo um 

padrão já adotado pelo professor e bem familiarizado pelos estudantes, esta 

apresentou questões discursivas e objetivas, referentes as habilidades relativas 

as análises, reflexões e compreensões dos ERD. Apresentamos na figura abaixo 

(Figura 10), bem como na descrição do roteiro de observação que se segue. 

 

Figura 10 – Prova do 3º bimestre do 8º ano (esportes de rede divisória) 

 
Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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Data: 08/10/2019 hora: 15:30 terça-feira observador: Professor 

Local: sala de aula nº 08 

Atividade referência: semana de prova na escola 

 

A atividade ocorreu em sala de aula, com os alunos sentados em suas 

carteiras e o professor circulando pela sala. A prova se iniciou as 15h30min e eles 

tiveram até as 17h15min para terminar as provas de Educação Física e história. 

Tratou-se de uma prova com 10 questões, sendo 8 objetivas e 2 discursivas, com 

marcação em gabarito das questões de múltipla escolha, que variavam entre as 

alternativas a, b, c e d. Esse tipo de avaliação configura um registro dos 

estudantes respondendo questões relativas aos conhecimentos trabalhados na 

disciplina ao longo do 3º bimestre. 

A prova reuniu questões abordando os temas assim distribuídos: 2 

questões discursivas, uma sobre o tênis de mesa e outra sobre os valores dos 

esportes; das 8 objetivas, 1 sobre os valores dos esportes, 1 sobre análise dos 

ERD, 1 sobre reflexão sobre a ação nos ERD, 2 sobre o tênis de mesa (análise e 

compreensão), 2 sobre o voleibol sentado. 

Como pontos de favorecimento da atividade para o registro de habilidades 

por parte dos estudantes, pôde-se notar que o fato de ter sido desenvolvida em 

sala de aula, gerou uma adesão muito maior em detrimento de um registro feito 

fora dela. A tradição de se realizar prova numa dada semana específica fica clara 

na disposição dos estudantes nesta forma de registro. Outro ponto de 

favorecimento é a facilidade de registro, no caso de questões objetivas e apenas 

duas discursivas, de resolução descomplicada e habitual por parte dos 

estudantes. As questões versam acerca dos temas que a turma vivenciou e 

discutiu ao longo da unidade de ensino, permitindo e estimulando pertinência com 

esta tarefa. 

Como ponto desfavorável, podemos citar a impossibilidade de registrar 

habilidades procedimentais e atitudinais realizadas, ou seja, os estudantes 

apenas falam ou registram o que pensam sobre os procedimentos ou os valores 

atribuídos às ações, não há prática de exercer situações em que se pudessem 

serem avaliados. Por isso, a prova se mostrou adequada ao registro de 

habilidades conceituais por excelência, e para tal dimensão de conhecimento, ela 
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pôde se mostrar extremamente relevante, de modo que não foi visto 

desfavorecimento desta atividade sob esse aspecto. 

 

3.3.5.1 – Análise  

A prova teórica como instrumento de verificação da aprendizagem, se 

mostrou uma ótima ferramenta de registro de habilidades conceituais 

sistematizadas ao longo da unidade didática. Preservado as recomendações que 

podem evitar torná-la uma perigosa fonte de frustação, de insegurança e fracasso 

dos estudantes, ela pode despertar o sentimento de desafio e entusiasmo se bem 

estruturada. 

Embora se limite a aspectos conceituais, a prova bem elaborada pode 

versar sobre procedimentos e atitudes, como em nossa experiência. Os 

estudantes estavam refletindo e registrando também conhecimentos acerca de 

valores e ações discutidas e experimentadas nas aulas. Não se pode delimitar 

com exatidão as fronteiras das dimensões dos conhecimentos para os indivíduos 

que simplesmente vivem. 

Sabemos que os estudantes se relacionam com os objetos de 

conhecimento de várias formas, e que apenas nós, observadores, especificamos 

aspectos singulares dentre essas formas distintas, apenas para fins didáticos e 

analíticos. A educação escolarizada procede como que na produção do 

conhecimento científico, sistematiza os objetos ao separá-los, dividi-los, relacioná-

los, analisa-los. 

Ao elaborarmos a prova versando acerca de conceitos básicos e 

conceitos relacionados a ações e atitudes, permitimos que o conhecer, 

compreendido aqui como sinônimo de viver (Maturana e Varela, 2001), seja 

reforçado, talvez, em todas as dimensões. Não se tem exatidão de quanto um 

indivíduo que fala e discute muito sobre o futebol, por exemplo, possa transferir 

os conhecimentos adquiridos para situações de práticas a que venha ser 

submetido a posteriori. Ou que alguém que pratica há muitos anos a escalada, 

possa melhor compreender conceitos de mecânica clássica quando assim for 

oportunizado. 

Analisando este instrumento de verificação da aprendizagem mediante a 

ótica de nossas categorias de análise, podemos dizer inicialmente que acerca de 

gerar um registro claro e analisável obtivemos êxito. A prova, uma vez respondida, 
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mostrou com clareza as compreensões da turma a respeito dos temas 

sistematizados na unidade. Além do bom desempenho de quase toda a turma, 

ficou patente cada ponto específico de dúvida e pensamento confuso de cada 

estudante em cada questão, correspondente a um tema ou conjunto de ideias. 

As habilidades verificadas no instrumento da prova teórica, estão 

relacionadas aos conceitos e compreensões dos ERD, fair play, olimpismo, 

conhecer as regras básicas do tênis de mesa, do voleibol sentado, aspectos 

históricos e sociais dos diferentes ERD. As dimensões do conhecimento 

contempladas por este instrumento foram a “compreensão”, “reflexão sobre a 

ação” e “análise”, o que de modo distribuído se fez presente nas questões da 

prova. Dessa forma houve sim correspondência lógica entre as habilidades 

específicas e as dimensões referentes. 

No que se refere a riqueza pedagógica, o instrumento em questão 

apresentou uma síntese de toda unidade didática, devido ao fato de que a prova 

reuniu todos os temas e vivências presentes neste percurso. Podemos ver que a 

variedade de questões presentes, bem como a forma de propor as reflexões aos 

estudantes, versam acerca das principais habilidades desenvolvidas na unidade. 

Mesmo as habilidades procedimentais e atitudinais se fizeram presentes neste 

instrumento, na forma de conceitos e entendimentos sobre o “saber fazer” ou o 

“saber ser”. Esses pontos nos levaram a crer que o instrumento correspondeu a 

riqueza pedagógica de todo o processo, dentro dos aspectos a que se propunha. 

A prova teórica foi o instrumento, dentre todos experimentados nesta 

pesquisa, mais tradicional e habitual às experiências dos estudantes. Isso facilitou 

que a mesma estivesse adequada as capacidades cognitivas e potencial 

comunicativo da turma. 

Junto a prática habitual de se fazer provas como métodos avaliativas e o 

foco direcionado para o que foi fundamental no processo de aprendizagem, a 

prova consistiu num momento tranquilo dos estudantes expressar suas 

experiências vividas na unidade. Isso poderia não ter ocorrido, caso ela tivesse 

apresentado um modelo punitivo de avaliação, que estimula os estudantes a 

decorarem extensos conceitos, fatos e dados que não se fizeram 

significativamente presentes no processo de ensino-aprendizagem. 

Ao analisar as questões da prova, apresentada anteriormente (Figura 7), 

podemos ver questões indagando grandes conceitos, aspectos gerais das 
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vivências que realizamos em aula, de aspectos que estiveram significativos em 

cada momento de aprendizagem. De modo que se tornou até fácil para qualquer 

estudante que se envolveu razoavelmente nas vivências presentes na unidade 

didática. 

A relação entre a subjetividade e a objetividade necessária pôde ser vista 

quando da ocorrência de 2 questões dissertativas presentes na prova. Para as 

demais questões de múltipla escolha, a subjetividade dos alunos não foi possível 

ser expressa. Afinal, trata-se de acerto ou erro. Este fato, faz da prova teórica um 

perigoso instrumento avaliativo quando ela é utilizada como única atividade de 

uma unidade didática. 

Uma das recomendações que podemos deixar acerca do uso da prova 

teórica, é que esta não seja o único instrumento utilizado, não tenha um peso tão 

grande na nota final, e apresente uma parte que seja de questões dissertativas, 

as quais se pode liberar os estudantes a expressar o que pensam acerca da 

questão. Em nossa experiência, este instrumento compunha 1/6 da nota total do 

bimestre, o que equivale a 1,6 pontos de um total de 10,0. 

A estratégia utilizada para não baixar o interesse dos estudantes em 

realizá-la foi compor um bimestre com pontuações elevadas, em que tivemos as 

avaliações do voleibol sentado valendo 10,0 pontos, a pesquisa sobre valores dos 

esportes valendo 5,0 pontos, a criação do jogo e a produção do vídeo valendo 

10,0 e a prova valendo 5,0. Tudo totaliza 30,0 pontos que foi dividido por 3, 

chegando aos 10,0 pontos, máximo num bimestre. 

Podemos concluir que o instrumento da prova teórica favoreceu o 

interesse dos estudantes em expressar suas habilidades, na medida em que se 

constituiu numa forma de registro simples, habitual na trajetória escolar deles, e 

com questões que retomavam os grandes temas e discussões vividas em sala. 

Acerca disto, e com tudo que dissemos até aqui, o instrumento contempla 

perfeitamente esta categoria, sobretudo pela forma que a prova foi elaborada. 

Sabemos que a prova enquanto instrumento de verificação da 

aprendizagem pode sim não favorecer o interesse dos estudantes em registrar 

habilidades, neste caso conceituais. Bastava ter apresentado incoerências 

relacionadas as categorias anteriores como ser extensa e cansativa, não versar 

sobre o que foi aprendido e coisas do tipo, não ocorridas aqui.  
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Houve um momento no início da unidade didática seguinte para discussão 

e feedback do desempenho dos estudantes na prova. Ela foi entregue a eles e 

houve debate acerca de dúvidas e correções que ainda existiam, com a 

explicação de todo o instrumento, questão por questão. 

A prova teórica encerrou o 3º bimestre do ano letivo de 2019 da turma 

observada do 8º ano “A”, da Escola Maria Francinete. Como foi dito noutro 

momento, elaboramos instrumentos de verificação da aprendizagem que reuniam 

habilidades e as suas dimensões de conhecimento correspondentes. Esta foi a 

tomada de decisão que encontramos para operar entre a continuidade de um 

sistema tradicional e inevitável com as possibilidades de rupturas rumo a práticas 

inovadoras de ensino. 

Embora as 8 dimensões de conhecimento apresentadas na BNCC já 

tenham sido contempladas no conjunto de instrumentos dessa unidade de ensino, 

nossa observação e intervenção se estendeu até parte do 4º bimestre da mesma 

turma, no mesmo contexto de ensino. Descreveremos agora um instrumento de 

verificação da aprendizagem utilizado nas aulas iniciais do 4º bimestre, a fim de 

discutir e analisar um pouco de uma outra forma de contemplar algumas 

dimensões.   

O 4º bimestre do ano de 2019 com a turma do 8º ano “A” teve como 

unidade temática as “Práticas Corporais de Aventura” (PCA’s). O planejamento 

completo está no APÊNDICE D, entretanto, só iremos nuançar o primeiro 

instrumento avaliativo, referente a uma ficha de registro de vivência prática. 

 

 

3.3.6 – Ficha de registro de habilidades (experimentação do slackline) 

 

Inicialmente os estudantes foram apresentados a unidade temática, a 

variedade de PCA’s, suas divisões, curiosidades, quais eles já experimentaram, 

quais práticas gostariam de experimentar, o que poderíamos vivenciar na escola 

e como dar-se-ia nossa unidade e os seus momentos avaliativos.  

O instrumento consta de um registo subjetivo das percepções dos alunos 

referentes a vivência prática do slackline em suas primeiras impressões. A ideia é 

que eles imediatamente após uma experimentação do slackline e do arvorismo, 

de modo adaptado, pudessem dizer de forma subjetiva acerca desta vivência. As 
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habilidades  presentes nesta prática consistiu de “experimentar e fruir o slackline, 

valorizando a segurança e integridade física de si e dos colegas”; “identificar 

riscos, formular estratégias e observar normas de segurança” e “identificar as 

características (equipamentos de segurança, instrumentos, indumentárias, 

organização) das práticas corporais de aventura” (APÊNDICE D). 

Essas habilidades estão relacionadas essencialmente as dimensões 

procedimentais de experimentação e fruição. Diferente do instrumento de 

verificação da aprendizagem utilizado na experiência do voleibol sentado, no qual 

quem observava e registrava era o professor, agora, foram os estudantes que 

registraram eles mesmos suas percepções. Foi utilizado uma ficha de registro 

(Figura - 11) contendo 5 questões subjetivas que buscou extrair dos alunos 

expressões relativas a experimentação e fruição da prática, bem como dados 

relativos as primeiras impressões acerca da existência de risco e medidas de 

segurança presentes nas práticas corporais de aventura.    

 

Figura 11 – Ficha de registro de habilidades (experimentação do slackline) 

 

Fonte: produção do próprio autor (2019). 
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Data: 29/10/2019 hora: 14:20 terça-feira observador: Professor 

Local: sala de aula nº 08 

Atividade referência: preencher ficha de vivencia prática do Slackline 

 

A atividade se realizou em sala de aula, com os alunos sentados em suas 

carteiras, preenchendo uma ficha de registro de vivências que acabaram de 

realizar. O professor, em sua mesa, orientava algumas dúvidas que os estudantes 

apresentaram acerca de como se expressar ou o que exatamente alguma 

pergunta estava questionando. A atividade prática que antecedeu o registro se 

iniciou as 13 h e encerrou as 14h15min. Os estudantes foram organizados e 

tiveram 20 minutos para responder as 5 perguntas sobre a experimentação, 

encerrando às 14h40min. As perguntas tinham caráter subjetivo e questionava a 

percepção deles a despeito do que acabara de vivenciar. 

 O que você considera como mais fácil ou simples de fazer nessa prática? 

E o que você considera como mais difícil ou complicado? 

 O que você considera como “risco” nessa prática e quais são as medidas 

de gerenciamento desses riscos? 

 Se você fosse explicar para alguém como deve fazer para andar sobre a 

corda do slackline, o que você diria? 

 Você considera ter despertado a vontade de praticar mais vezes e em 

outros momentos a prática do slackline? Explique: 

 O que você pôde perceber ou sentir nessa experimentação, que não 

conseguiria se tivesse apenas assistido um vídeo ou ouvindo alguém contar 

como é a prática do slackline? 

  

Como pontos de favorecimento em registrar as habilidades investigadas, 

podemos nos reportar ao perfil subjetivo da escrita relatando as experiências que 

viveram no slackline. Para o objetivo da tarefa, centrado em dimensões como 

experimentação e fruição, perguntas subjetivas nos mostraram uma forma 

favorável de registrar as habilidades em destaque. Outro ponto favorável é o fato 

de que o registro foi realizado imediatamente a vivência experimentada. Também 

por ter sido rápido e simples e não apresentar respostas “certas” ou “erradas”, 

permitindo aos estudantes ficar à vontade para se expressar. 
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O principal ponto desfavorável desta atividade avaliativa é sua análise, 

por gerar muito material a ser avaliado por parte do professor, sobretudo dentro 

da conjuntura de trabalho desequilibrada entre planejamento e aula com tantas 

turmas. Outro ponto se deve a inabilidade de alguns alunos em se expressar 

minimamente de forma escrita, mesmo estando no 8º ano do ensino fundamental, 

o que compromete avaliar o que pensam e sentem na forma de texto, embora 

esse último aspecto fuja das competências do instrumento em si. 

 

3.3.6.1 Análise 

A razão de apresentarmos este instrumento de verificação de habilidades 

práticas assim como na primeira experiência do voleibol sentado, é de poder 

confrontar duas possibilidades de aferição de aprendizagem das mesmas 

dimensões por meio de perspectivas distintas. A observação do professor, 

focando ações e condutas dos estudantes numa vivência prática, permitiu um 

registro subjetivo dele a respeito da qualidade da experimentação e fruição da 

turma. Para o registro dos estudantes, de modo subjetivo, foi possível a geração 

de dados importantes de como a cada estudante percebeu a vivência e tudo que 

foi proposto, como também permitiu que se percebessem frente a tudo isso.  

O registro gerado por esse instrumento permitiu uma clara análise do que 

cada aluno vivenciou. Preservado as limitações comunicativas de alguns 

estudantes, foi possível compreender sentidos pessoais, medos, interesses, 

entusiasmos, receios mediante os registros. O fato de ter sido feito imediatamente 

seguido da experiência, contribuiu para uma disposição maior nas dissertações, 

com maior facilidade de expressar o que haviam acabado de viver. 

Esse instrumento relacionou as habilidades “A”, “B” e “C” presentes no 

planejamento (APÊNDICE D) com as dimensões de “experimentação” e “fruição”, 

bem como ainda provocou na turma acerca de elementos técnicos da prática, 

gerenciamento de risco, medidas de segurança. Essas últimas habilidades 

correspondem as dimensões de “compreensão”, “construção de valores” e “uso e 

apropriação”, que foram aprofundadas noutros momentos e que não constituía o 

foco analisável no momento. 

Esse aspecto inicia nossa análise acerca da riqueza pedagógica da 

vivência. Embora o instrumento delimitasse o registro de dados para análises 

referentes a experimentação e fruição do slackline e arvorismo, a experiência 
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introduzia diversas outras habilidades que foram desenvolvidas na sequência da 

unidade. O instrumento buscou se enquadrar nesta diversidade contendo 

questões que requeriam dos estudantes pensar sobre como se dá aquela prática, 

sobre o que é simples ou complicado em realizá-la, o que ela tem de peculiar, 

quais seus riscos. 

Foi possível compor, nesse conjunto de perguntas, registros relativos as 

percepções subjetivas da vivência deles na prática, como também iniciar reflexões 

pertinentes a riqueza pedagógica da experiência exercida como um todo. 

Com relação a adequação do instrumento as capacidades cognitivas e 

potencial comunicativo da turma, foi percebido que alguns estudantes ainda 

chegam no oitavo ano do ensino fundamental com grandes dificuldades de leitura 

e comunicação escrita. Esse problema foge as demandas investigativas desta 

pesquisa e não são aceitáveis para uma educação de qualidade. Estamos dizendo 

com isto que o fato dessa ocorrência não situa nossa ficha de registro, com cinco 

perguntas discursivas, como não adequadas a seriação e faixa etária escolar, 

dentro do que se espera minimamente. 

Além disso, acima de 80% da turma se expressa de forma escrita com 

certa facilidade, sobretudo, quando estimulados a outros aspectos metodológicos 

da tarefa, como a ausência de acerto ou erro, o tamanho e duração do 

instrumento, o momento de aplicação seguido da vivência ainda com empolgação 

e entusiasmo etc. 

Com relação a expressar pela escrita o que pensa e sente, acreditamos 

ser uma tarefa e desafio de toda a escola, ou toda a educação básica. O 

tecnicismo positivista incorporado ao sistema escolar ao longo dos anos, se 

empenha mais em manter um sistema já existente do que se fazer disposto as 

exigências formativas atuais. De modo geral, são poucos momentos e esforços 

da escola na direção de que os estudantes conquistem habilidades referentes a 

expressão e comunicação com riqueza de sentidos. 

Dentro desse contexto, podemos dizer que obtivemos êxito nas nossas 

produções. A forma simples do instrumento e sua relação com uma prática 

prazerosa e desafiante mostrou-se um bom caminho de abertura comunicativa. 

O instrumento de verificação da aprendizagem aqui constitui totalmente 

um registro subjetivo, não apresentando aspectos objetivos, nem mesmo em sua 

análise. Dessa forma, o professor, ao analisa-lo, não reduziu a subjetividade com 
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nenhuma espécie de “passagem” do subjetivo para o objetivo, ou conversão de 

pontos específicos. O critério de atribuição de nota (a tarefa valeu 5,0 pontos) foi 

se o estudante registrou suas expressões e o quanto que expôs isso. 

É importante o destaque de que numa unidade de ensino, com muitas 

habilidades sendo desenvolvidas, não há possibilidade de se proceder apenas 

com instrumentos subjetivos como este. Por isso há uma necessidade de existir 

uma categoria que relaciona a subjetividade dos estudantes a ser preservada, 

com a objetividade inevitável que permita o professor gerenciar a demanda de 

trabalho a que é submetido, numa forma de contornar o desarranjo estrutural dos 

sistemas de ensino.  

Acreditamos que num momento ou noutro da unidade didática, possa 

haver espaço para uma empreitada que demande um tempo longo de análise 

avaliativa e correções. Todavia, isso deve ocorrer de modo bem planejado e de 

acordo com todas as demandas laborais da dinâmica professoral. Com isso, 

registramos que o instrumento ora analisado não apresenta este equilíbrio entre 

subjetividade e objetividade de modo intencional, por que se planejou ser somente 

um registro subjetivo. A salvaguarda foi que ele representou um breve momento 

no conjunto de momentos avaliativos da unidade, mostrando que pode e deve ser 

realizado sempre que possível, dada sua riqueza formativa. 

Os pontos de análise que nos fazem compreender que houve interesse 

dos estudantes em expressar suas percepções, dizem respeito ao fato de o 

registro ter sido feito imediatamente a vivência, a facilidade e simplicidade das 

questões, apenas cinco questões, ausência de acerto ou erro, o que libera os 

estudantes de pressões, por se tratar de uma vivência desafiante e empolgante 

para a maioria da turma. 

Acerca do item que se refere ao retorno dos registros ao processo de 

aprendizagem, isso não foi contemplado neste instrumento. A tarefa em si já 

demanda um tempo considerável de análise para o professor. Sua retomada para 

apreciação dos estudantes no contexto apertado do 4º bimestre deste ano letivo 

na referida escola, seria impossível de ocorrer, e de fato não houve. 

Recomendamos que isso possa ser feito, dentro da realidade de cada 

instituição escolar e demandas do professor e da escola. Acreditamos ser de alta 

qualidade poder fazer um tipo de antes e depois no início e final de uma sequência 

didática com comparação dos registros perceptivos. Ou ainda o uso dos dados 
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desse registro para tomadas de decisões na sequência da unidade de ensino. No 

nosso caso em questão, os dados desse instrumento de verificação, foram 

utilizados para atribuir uma parte da nota do bimestre e nos situar da relação dos 

estudantes com as PCA’s.  

Os relatos desses momentos formais de avaliação da aprendizagem, nos 

mostram possibilidades de associar as diferentes maneiras dos estudantes se 

relacionarem com os conhecimentos, bem como modos específicos de se verificar 

possíveis aprendizagens. Ao todo, foram seis momentos que se referem a seis 

instrumentos com suas respectivas formas de registro. Uns privilegiaram registros 

advindos da ótica do professor, observando ações e desempenhos de tarefas, 

outros a ótica subjetiva dos estudantes, se expressando em relação a diferentes 

circunstâncias. 

Acreditamos ter cumprido os objetivos específicos desta parte do trabalho, 

no que concerne ao elaborar, experimentar e analisar instrumentos de verificação 

da aprendizagem à luz do referencial teórico aqui defendido. Isso é possível de 

ser visto, pelo fato de todo o processo ter sido balizado por nossos princípios 

orientadores de produção de instrumentos, que se tornaram nossas categorias de 

análise, permitindo-nos estabelecer correspondência lógica entre nossas ações e 

nossas compreensões acerca do tema. 

Nossos resultados, os dados das observações participantes, nos revelam 

possibilidades de atuações pedagógicas pertinentes com os intentos 

estabelecidos nesta pesquisa, nos fazendo compreender favoráveis as iniciativas. 

Ao que pese as limitações encontradas em cada momento formal desenvolvido, 

acreditamos se tratar de experiências exitosas na avaliação de aprendizagens na 

Educação Física Escolar, acima de tudo, devido ao fato de grande parte da 

natureza destas limitações estar aquém da alçada do professor. 

Concluímos essa parte do relato das experiências, destacando as 

positividades alcançadas em realizar momentos formais de avaliação da 

aprendizagem com instrumentos pertinentes e coerentes com as dimensões de 

conhecimento específicas de cada sequência didática, bem como com as 

compreensões do que seja avaliação, corpo, aprendizagem e mesmo a Educação 

Física Escolar. Com relação a metodologia adotada, a observação participante 

permitiu resolver parcialmente o dilema de ser observador e observado, deixando 
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que a qualidade da descrição detalhada de todo o processo permita ao leitor 

analisar a veracidade dos valores atribuídos a cada ação da pesquisa. 

Em ciências socias, as narrativas dos atores envolvidos nos fenômenos 

estudados, configuram as fontes primárias e preciosas para se compreender tais 

fenômenos. Foi apresentado aqui os relatos de nossas experiências, descrições, 

impressões, dificuldades e possibilidades encontradas de se proceder com o tema 

da avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, pensando-se nas 

diferentes dimensões de conhecimento e tentando romper tradições que 

empobrecem, com frequência, as práticas avaliativas. 
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4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegamos ao final deste trabalho, acreditando ainda mais nos esforços 

constantes para se alcançar qualidade nas práticas de ensino-aprendizagem e 

consequentemente nos procedimentos avaliativos na Educação Física Escolar. 

Defendemos que o caminho para uma educação pública de qualidade, passe 

inevitavelmente por enriquecer as práticas de ensino, de modo que permita 

atender a diversidade de modos possíveis de como os sujeitos se relacionam com 

os objetos de conhecimento ao seu redor. A avaliação do que podemos perceber 

como aprendizagem, deve inequivocamente perseguir essa multiplicidade de 

modos específicos. 

Trazer as dimensões de conhecimento para o cerne das discussões em 

torno do tema da avaliação da aprendizagem, foi para nós uma oportunidade 

ímpar de fomentar o debate que tem como eixo central o confronto das práticas 

inovadoras de ensino/avaliação com as práticas tradicionais de avaliação punitiva. 

Esse confronto apareceu em nosso texto como as posturas de continuidade com 

um sistema de ensino organizado para um outro tempo e propósitos, porém 

extremamente presente e que tendencia a educação básica a poucas mudanças, 

com as rupturas que podemos promover, mesmo sem um espaço e organização 

favoráveis. 

Defendemos a necessidade de se especificar momentos formais de 

avaliação da aprendizagem, correspondentes as dimensões de conhecimento 

sistematizadas no processo de ensino-aprendizagem. Vimos que os estudantes 

já se relacionam com os objetos de conhecimento que elencamos para o ensino 

escolar sistematizado, dessa forma, tanto o ensino como a avaliação das supostas 

aprendizagens decorrentes dele, devem estar atrelados a cada forma específica 

desse relacionar-se. Pensamos ser possível tal esforço e nossos resultados 

mostraram uma de muitas possibilidades exitosas. 

Para o problema de pesquisa de: Como é possível estruturar uma 

proposta de avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, 

contemplando as oito dimensões de conhecimento apresentadas na BNCC? 

podemos considerar que as experiências desenvolvidas se apresentaram como 

um caminho possível na direção de uma resolução. É importante relativizar as 

especificidades do contexto em que se desenvolveu a pesquisa, as dificuldades 
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encontradas e também as possibilidades que fomos criando. Desse modo, 

defendemos as experiências ora realizadas como sendo uma proposta exitosa de 

avaliação da aprendizagem na Educação Física Escolar, relacionando os temas 

problematizados. 

Quanto ao nosso objetivo geral de “problematizar uma experiência 

pedagógica na Educação Física Escolar, refletindo acerca da avaliação da 

aprendizagem na perspectiva das oito dimensões de conhecimento apresentadas 

na BNCC, para uma turma do 4º ciclo do ensino fundamental de uma escola da 

rede pública de ensino”, acreditamos ter atendido as expectativas levantadas, 

uma vez que foi possível e exitoso a realização das experiências avaliativas 

relatadas aqui. 

O cumprimento deste objetivo pode ser visualizado nas discussões 

levantadas referentes aos conceitos basilares ao tema da avaliação da 

aprendizagem durante todo este relatório. Tais conceitos estiveram presentes na 

elaboração e análise de cada momento formal de verificação da aprendizagem, o 

que nos sinaliza acerca do atendimento ao objetivo traçado, sobretudo pela 

presença constante da perspectiva das dimensões de conhecimento e suas 

possibilidades.   

Longe de querer elencar um conjunto de instrumentos ditos apropriados 

para se exercer com procedimentos avaliativos na Educação Física Escolar, esta 

pesquisa defendeu a ideia de princípios norteadores para construção de tais 

instrumentos. A premissa básica defendida aqui é que estes princípios expressem 

o esforço de equalizar as compreensões de conceitos basilares para se 

estabelecer o sentido de avaliar a aprendizagem, com a conjuntura da realidade 

da escola pública e seus limites e possibilidades de atuação. 

Esse olhar a estes dois aspectos foi o que permitiu tecermos reflexões 

relevantes ao tema da avaliação da aprendizagem e discutir possibilidades reais 

e factíveis à dinâmica de uma escola pública. Nossos princípios, transformados 

em sete categorias de análise, nos são como síntese provisória para o 

apontamento de como é possível estruturar procedimentos avaliativos na 

Educação Física Escolar contemplando as dimensões de conhecimento, pois, 

aglutinam nossos conceitos a nossa estrutura organizacional real. 

Além dos princípios norteadores para construção de instrumentos de 

verificação da aprendizagem, podemos considerar como resultados obtidos os 
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seis instrumentos em si desenvolvidos e suas respectivas formas de registro. Não 

consideramos como um tipo de manual ou regra a ser utilizado, mas como 

apontamento de possibilidades e exemplos de elaboração. Afinal, foram 

desenvolvidas propostas de registros gráficos organizando as habilidades 

observadas e/ou registradas pelos próprios estudantes, de modo que 

contemplassem os princípios norteadores com cada demanda específicas do 

instrumento em questão. 

Nesse ponto, destacamos também como resultado de pesquisa a 

distinção feita entre instrumento de verificação da aprendizagem, que seria todas 

as ações que o professor planeja para num momento específico verificar de 

alguma forma habilidades especificas, com a ficha ou súmula de registro de 

habilidades, que seria um documento organizado graficamente para registro 

específico de pontos importantes verificado no momento avaliativo. 

Embora um conceito seja complementar ao outro, acreditamos ser 

importante tal distinção para não cairmos nos equívocos da avaliação tradicional 

punitiva, que cultiva a ideia de que provas e testes sejam utilizados indistintamente 

por defender uma avaliação que se encerra em si mesma, desconsiderando o 

processo de ensino em si e as habilidades específicas que se quer avaliar a cada 

momento. 

Por fim, consideramos ainda como resultados de pesquisa as soluções 

que fomos encontrando para superação dos diferentes dilemas que se fizeram 

presentes no cumprimento de nossos objetivos. Dilemas como a tensão entre os 

poucos dias letivos do componente curricular em questão e as demandas 

excessivas do processo de ensino e avaliação; como as escolhas entre 

estabelecer momentos avaliativos mais complexos e mais simples entres as 

diversas turmas e anos de ensino a que compete o professor; o agrupamento de 

dimensões de conhecimento afins, trabalhadas ao mesmo tempo ou atendidas 

pelo mesmo instrumento como forma de otimizar o pouco tempo; entre outras que 

foram sendo gerenciadas ao longo das vivências experienciadas. 

O estudo aponta uma agenda de pesquisas profícua, devido ao fato de 

alguns aspectos como a recente promulgação da BNCC e o momento atual de 

formulações dos currículos e implantação de políticas públicas atreladas a ela. 

Isso quer dizer que como a proposta das oito dimensões apresentadas na Base é 

algo recente, há um lastro grande de possibilidades de estudos relacionando tudo 
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que ela propõe. As discussões acerca da avaliação da aprendizagem ganham 

espaço de investigações tal como apresentado na experiência realizada. 

Outro ponto que acreditamos ser importante de amplo espaço de estudos 

é no que se refere a elaboração, testagem e validação de instrumentos que 

subsidiem concepções de avaliação da aprendizagem e deem suporte prático a 

experiências inovadoras. O espaço para criação de formas e momentos diversos 

de verificar os estudantes expressando habilidades é quase inesgotável. Dito isso, 

é possível desenvolver uma quantidade enorme de experiências pedagógicas 

relatando a criação e uso de instrumentos avaliativos diversos. 

O que é extremamente importante nesse contexto, é que as discussões 

em torno da compreensão que se tem do ato de avaliar, dos saberes que 

envolvem tal prática, do sentido que ela exprime em um tempo e lugar dentro da 

educação escolarizada, sejam a base para a criação de qualquer instrumento. 

 Outras possibilidades de estudos apontam na direção de esforços em 

equacionar a relação entre o tempo de aula efetivo nas escolas com os momentos 

destinados a avaliação da aprendizagem. Tal como ocorrido aqui, é desafiante 

pensar em momentos avaliativos específicos a cada uma das oito dimensões 

dentro dos dias letivos e da dinâmica de ensino aprendizagem possível nisso tudo. 

Pesquisas que se proponham a solucionar esse embate contribuirão 

enormemente para essa problemática. 

Ainda podemos pensar em estudos que ampliem a relação entre 

instrumentos de pesquisa com as dimensões de aprendizagem na Educação 

Física Escolar, entretanto, com um enfoque maior em mídias digitais corroborando 

com todo o processo. Tanto no que se refere as mídias digitais como instrumentos 

facilitadores do processo de ensino aprendizagem, e consequentemente da 

avaliação da aprendizagem, quanto pensar o uso das mídias digitais no que elas 

modificam cognitivamente nas inúmeras formas dos estudantes se relacionarem 

com os objetos de conhecimento. A avaliação da aprendizagem enquanto captura 

de expressões de habilidades deve progredir a essas novas formas de aprender, 

e isso requer muitos estudos. 

Como limites encontrados em nossa trajetória de pesquisa, podemos 

retomar a tensão existente entre os dias letivos que de fato ocorrem numa unidade 

didática, como um bimestre, com os momentos reservados para verificação das 

aprendizagens. O que parece ocorrer é que a estrutura da escola pública, sua 
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organização e disposição de tempos e espaços ainda carrega uma configuração 

que foi pensada para aulas apenas teóricas, o que se pensava tradicionalmente 

atender as demandas formativas. A tensão começa a se esboçar quando as novas 

metodologias propõem novas formas dos estudantes se relacionarem com os 

objetos de conhecimento. 

Para a Educação Física Escolar, de acordo com a BNCC (2017), são oito 

dimensões ou formas dos estudantes se relacionarem com 9 objetos de 

conhecimento só para o 4º ciclo do ensino fundamental. Isso prevê 

experimentação, fruição, análise, reflexão e outras dimensões que requerem mais 

do que os tempos e espaços outrora destinados ao componente curricular. 

A própria demanda de objetos de conhecimento aparece extensa com 

relação as 2 aulas semanais e 20 bimestrais como no caso de nossa escola em 

questão. Lembrando que dessas 20 aulas, de fato ocorrem dentre 14 e 16. Como 

ficam então os momentos formais de avaliação da aprendizagem, tentando-se 

contemplar todas as dimensões propostas? 

Esse dilema configura uma grande limitação encontrada ao longo do 

desenvolvimento de nossa pesquisa. Optamos por agrupar dimensões comuns a 

certas situações pertinentes de verificação de habilidades, embora isso possa ter 

interrompido a possibilidade de pensarmos mais a fundo cada dimensão em si e 

suas possibilidades avaliativas. 

Ainda com relação esta extensa demanda, no que se refere a existência 

de instrumentos mais complexos e dispendiosos para o professor e outros mais 

simples e práticos, a indicação feita mediante nossa experiência é de que se 

proceda conforme uma “onda”. A ideia é oscilar entre picos mais complexos e 

momentos mais práticos e simples dentre as diferentes turmas, com seus 

respectivos objetos de conhecimento e as habilidades referentes. 

Isso é possível pelo fato do professor ainda dispor de certa flexibilidade 

de atuação nas tomadas de decisões em seus planejamentos. Isso o possibilita 

ser mais prático ou mais profundo em turmas distintas, com unidades temáticas 

variadas e habilidades especificas adequadas, com base nas particularidades do 

seu contexto de trabalho.  

Outra limitação de nosso trabalho, pode ter sido o fato de que as 

impressões do uso dos diferentes instrumentos avaliativos elaborados e testados 

em nossas experiências pedagógicas, ocorreram apenas pela ótica do professor 
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pesquisador. Embora essa prática seja comum e recomendada no campo das 

ciências sociais, enquanto metodologia de pesquisa que coloca o sujeito da ação 

social como central na produção de narrativas, uma ampliação interessante seria 

a perspectiva de observadores externos ao conjunto professor-estudantes-

instrumentos.  

O uso dos instrumentos aqui desenvolvidos pode ser observado em 

outros contextos, por outros observadores que não o professor que os elaborou, 

a fim de fornecer mais elementos capazes de ampliar o alcance dos mesmos. São 

outros desafios e muitas outras possibilidades pelo simples fato de se modificar a 

perspectiva analítica que se estabelece. 

 Nossa experiência revelou possibilidades de desenvolver momentos 

formais de avaliação da aprendizagem, que rompessem com o pragmatismo 

tecnicista de ensino e seus procedimentos avaliativos. A formalização é 

imprescindível como maneira de documentação das ações. Ela outorga 

credibilidade aos dados que sustentam todo o sistema de ensino. 

O aspecto informal da avaliação está relacionado a sensibilidade e 

percepções pedagógicas dos professores, adquiridos com a experiência na 

docência e em capacitações constantes. Embora reconheçamos a importância 

desse conhecimento para uma educação de qualidade, investimos no processo 

de avaliação formal, por acreditar que este seja o portfólio legal pelo qual se 

estabelece todas as grandes e pequenas decisões relativas ao ensino público. 

Esse posicionamento alimenta a necessidade de se pensar instrumentos 

de verificação da aprendizagem que agreguem qualidades relativas a questões 

técnicas, como fichas de registro, aos aspectos compreensivos, que seriam o 

sentido do ato de avaliar, como a compreensão de ensino, de aprendizagem, de 

corpo, de educação, de escola. 

Nesse sentido, todos os instrumentos experimentados e comentados aqui 

orbitaram os princípios sistematizados nesta pesquisa e que expressam nossas 

compreensões e preocupações. Longe de estabelecer certezas, nos propomos ao 

debate e inovações frente ao desafio de galgar melhorias qualitativas a educação 

pública. A avaliação da aprendizagem é sem dúvidas um tema central neste 

desafio. 
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APÊNDICE A – Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) parte 1  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) parte 2 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) parte 3 
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141 
 

APÊNDICE D – Planejamento do 4º bimestre 
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APÊNDICE F – Roteiro de Observação Participante 
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APÊNDICE G – Súmula de Avaliação de Vivência Prática 
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APÊNDICE H – Organização das ações dos personagens 
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APÊNDICE I – Súmula de Autoavaliação do Jogador 
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APÊNDICE J – Súmula de Autoavaliação do Técnico parte 1 
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APÊNDICE J – Súmula de Autoavaliação do Técnico parte 2 
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APÊNDICE K – Súmula de Autoavaliação do Árbitro parte 1 
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APÊNDICE K – Súmula de Autoavaliação do Árbitro parte 2 
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APÊNDICE L – Súmula de Autoavaliação do Torcedor parte 1 
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APÊNDICE L – Súmula de Autoavaliação do Torcedor parte 2 
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APÊNDICE M – Planilha de Notas do Voleibol Sentado 
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APÊNDICE N – Ficha de Registro de Habilidades (pesquisa) 
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APÊNDICE O – Ficha de Registro de Apreciação de Vídeo 
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APÊNDICE P – Prova do 3º bimestre do 8º ano (ERD) parte 1 
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APÊNDICE P – Prova do 3º bimestre do 8º ano (ERD) parte 2 
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APÊNDICE Q – Ficha de Registro de Habilidades (experimentação do Slackline) 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética (parte 1 de 5) 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética (parte 2 de 5) 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética (parte 3 de 5) 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética (parte 4 de 5) 
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ANEXO 1 – Parecer do Comitê de Ética (parte 5 de 5) 


