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1 RESUMO 
Esta pesquisa do tipo descritiva com abordagem qualitativa buscou identificar a 
compreensão dos professores de Educação Física da rede pública municipal de 
Cuiabá em relação à avaliação da aprendizagem. Ocorreu em 52 escolas, com a 
participação de 92 professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. A partir do 
questionário adotado identificamos que embora 66% dos professores entendam o 
ato de avaliar como algo fácil e 75% reconheçam que os conhecimentos adquiridos 
durante a graduação foram suficientes ou parcialmente suficientes, há equívocos em 
relação ao conceito e função atribuídos a avaliação. Constatamos um engessamento 
por parte da SME de Cuiabá em relação aos descritores de avaliação, culminando 
na realização de uma tarefa burocrática, o que precisa ser revisto. 
 

2 INTRODUÇÃO  

A avaliação é um elemento sempre presente nas ações humanas, uma vez 

que constantemente os sujeitos precisam decidir-se diante de diferentes situações, a 

partir do que compreendem ser correto. A escola não foge a essa realidade, 

especialmente porque é a partir da avaliação que verificamos se os objetivos de 

ensino foram atingidos de acordo com o planejado/ esperado. (SANT’ANNA, 1995).  

De acordo com Pereira e Moreira (2011, p. 271): 

A palavra avaliação está repleta de significados, na maioria das vezes, não 
muito agradáveis. Quando ouvimos expressões do tipo “Amanhã você será 
avaliado!” ou “Sua avaliação não foi muito boa!”, parece que nosso corpo é 
tomado por um imenso pavor. Não importa o tipo de avaliação que façamos 
(fazer a prova da escola de inglês; responder ao questionário de língua 
portuguesa; executar a manchete no jogo de vôlei; cozinhar pela primeira 
vez para o esposo e a família dele), pois a palavra avaliação, por si só 
carrega todo esse estigma, ou melhor, todo esse “desespero”. 

Estudar a temática “avaliação na educação física escolar” se faz relevante 

na medida em que, de acordo com Hoffmann (2003), muitas vezes os professores 

compreendem a avaliação como uma simples decisão em aprovar ou reprovar os 

alunos, ou seja, uma ação meramente burocrática, em que são obrigados a exercê-

la da forma mais rígida e no menor tempo possível, sem a percepção da relevância 

e da função da avaliação na escola, com relação à aprendizagem do aluno. O 

grande dilema é que não há como “ensinar melhores fazeres de avaliação”. Esse 

caminho precisa ser construído por cada um de nós, pelo confronto de idéias (sic.), 

repensando e discutindo, em conjunto, valores, princípios e metodologias. 

(HOFFMANN, 2001, p. 13, grifos da autora). 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivo geral:  



 

 

- Identificar a compreensão dos professores de Educação Física da rede municipal 

de Cuiabá em relação à avaliação da aprendizagem. 

Objetivos específicos:  

- Identificar o conceito que os professores de Educação Física da rede pública 

municipal de Cuiabá têm sobre a avaliação; 

- Identificar como os professores de Educação Física da rede pública municipal de 

Cuiabá selecionam os elementos que serão avaliados em aula; 

- Levantar os instrumentos de coleta de dados que os professores de Educação 

Física da rede pública municipal de Cuiabá utilizam para avaliar seus alunos. 

 

4 METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como do tipo descritiva, pois: “[...] procura 

descobrir, com a precisão possível, a freqüência (sic.) com que um fenômeno ocorre, 

sua relação e conexão com outros, sua natureza e características.” (CERVO; 

BERVIAN,1996, p. 49) e adota como método à abordagem qualitativa, pois não tem 

como intenção numerar ou medir durante a análise do problema. (OLIVEIRA, 2000).           

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Buscando um maior número de professores, adotamos a estratégia inicial de 

participarmos dos encontros mensais, a chamada “roda de conversa”. Esses 

encontros ocorrem, geralmente, na última sexta-feira de cada mês, em que, um 

grupo de pesquisadores de instituições de ensino superior privada e pública de 

cursos de Educação Física da região reúnem-se a esses professores para tratarem 

da matriz curricular para o ensino da Educação Física nas escolas da rede pública 

municipal de Cuiabá. Essa matriz foi elaborada conjuntamente pelos professores da 

rede e professores destes cursos superiores, com o intuito de nortear o trabalho dos 

professores de Educação Física e melhorar a ação docente e qualidade das aulas. 

Participamos de dois desses encontros e também visitamos as escolas, com 

o intuito de ampliar o número de professores participantes, alcançando 92 docentes 

de 52 escolas. Nesses dias entregamos aos docentes uma carta de apresentação, o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias e o questionário com 6 

questões fechadas (4 precisavam de justificativa) e 5  abertas.  



 

 

O questionário foi elaborado de acordo com as informações que os 

pesquisadores entendiam necessárias para o alcance dos objetivos almejados sem, 

contudo, pautar-nos em instrumentos validados anteriormente. Buscando garantir a 

clareza das questões elaboradas, realizamos um estudo piloto com 5 professores da 

rede pública municipal de Cuiabá que atuam com a Educação Infantil. 

Para a análise dos dados, optamos pela categorização das respostas:  

As respostas fornecidas pelos elementos pesquisados tendem a ser as mais 
variadas. Para que essas respostas possam ser adequadamente 
analisadas, torna-se necessário, portanto, organizá-las, o que é feito 
mediante o seu agrupamento em certo número de categorias. (GIL, 2008, p. 
157). 

De acordo com Gil (2008) esse processo de definição de categorias deve 

considerar dois princípios importantes: o número de categorias criadas deve ser 

suficiente para incluir todas as respostas identificadas e uma categoria não pode 

estar dentro de outra, assim, se for o caso essas categorias devem juntar-se para 

formar outra categoria. Caso isso ocorra, o processo de categorização deve ser 

revisto.  

 

6 RESULTADOS 

Apresentaremos e discutiremos questão a questão do questionário aplicado, 

sem preocuparmo-nos com a comparação entre um professor e outro ou entre uma 

escola e outra, buscando apenas apresentar um panorama geral da realidade 

estudada e alcançar o objetivo da pesquisa. 

Na questão 1 perguntamos: “Para você, o que é avaliação da 

aprendizagem?”. Na categorização das respostas identificamos duas categorias, 

sendo que dois professores não responderam a questão. 

Observamos que 90% dos professores definem a avaliação da 

aprendizagem como o processo que visa obter o conhecimento/entendimento do 

aluno e 10% afirmam que é julgar se os objetivos foram alcançados. Nesse sentido, 

entendemos que de certa forma os professores se aproximam do conceito de 

avaliação defendido por Libâneo (1994), verificar juntamente com os alunos se os 

objetivos propostos foram alcançados. No entanto, ao aprofundarmos a análise fica 

a dúvida se os professores conseguem relacionar a avaliação com os objetivos de 

ensino. Temos a impressão de que o conceito defendido pelos professores 

aproxima-se muito mais de um simples diagnóstico dos saberes do que da 

verificação de todo o processo de aprendizagem.  



 

 

Na questão 2 indagamos: “Para você, qual a função da avaliação nas aulas 

de educação física? Explique”. Nas seis categorias encontradas, constatamos que 

57% relatam como função da avaliação realizar as intervenções necessárias, 

servindo também como diagnóstico para novos planejamentos, 22% acompanhar o 

desenvolvimento de cada aluno na aprendizagem, 9% identificar o nível de 

desenvolvimento motor do aluno, 4% verificar se o conteúdo desenvolvido está 

adequado, 4% identificar o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno e 4% 

identificar o nível de desenvolvimento afetivo social do aluno. 

Esses dados reforçam as considerações apresentadas na questão 1, ou 

seja, a forte relação da avaliação da aprendizagem com o diagnóstico. Sant’Anna 

(1998) afirma que a avaliação diagnóstica tem o objetivo de mostrar ao aluno e 

professor como está o processo de ensinoaprendizagem. Assim, o diagnóstico é 

fundamental (LIBÂNEO, 1994), mas também precisamos ir além, pois se pararmos 

no diagnóstico nossa análise será superficial.  

Verificamos certa confusão por parte dos professores em relação ao 

conceito e função da avaliação. Diversas vezes os professores apresentaram a 

mesma resposta nas questões 1 e 2. Para Hoffmann (1998) isso acontece, porque, 

muitas vezes, os professores desconhecem o verdadeiro sentido do ato de avaliar. 

Na questão 3 ao perguntarmos: “Você avalia seus alunos nas aulas de 

Educação Física? Por que?”. Unanimemente os professores responderam Sim, 

havendo duas categorias para as justificativas apresentadas, sendo que quatro 

professores não responderam a essa questão. 

Identificamos que 72% avaliam para diagnosticar o aprendizado do aluno e 

28% para repensar a metodologia e material pedagógico. Assim, a relação entre 

diagnóstico e avaliação fica ainda mais evidente, como discutido nas questões 1 e 2.  

A partir da questão 4: “Qual(is) instrumento(s) de avaliação você utiliza? 

Cite-o(s)”, identificamos 13 categorias, sendo que dois professores não 

responderam a questão. 

Os instrumentos de avaliação utilizados são: 16% observação assistemática, 

15% observação da participação nas aulas, 15% relatório, 12% observação do 

desenvolvimento motor, 10% prova escrita, 8% prova prática, 6% observação das 

dificuldades dos alunos, 5% ficha de avaliação, 4% roda de conversa, 4% trabalho 

escrito, 2% através de desenhos, 2% questionário e 1% autoavaliação.  



 

 

Os professores pontuam diferentes instrumentos, no entanto, a observação 

prevalece. Identificamos tanto a observação assistemática (tem como característica 

a casualidade, ou seja, “olhar por olhar”, devido ao fato do professor não estabelecer 

critérios que nortearão tal observação) como a observação sistemática (o professor 

define o que será observado e registra, validando as informações para um repensar 

das futuras aulas). (DARIDO, 2005). A observação da participação é 

demasiadamente subjetiva, já que o aluno pode estar de “corpo presente”, mas não 

ativo nas atividades. (PEREIRA; MOREIRA, 2011). 

Portanto, o foco deve ser os objetivos traçados. Não há instrumentos 

corretos ou errados. O que realmente prevalece é a “postura pedagógica”, do 

educador frente aos diversos instrumentos de avaliação. (LUCKESI, 2014).  

Na questão 5: “Você costuma mudar o(s) instrumento(s) de avaliação 

durante o ano? Justifique”, 53% dos professores assinalaram Sim e 47% Não. 

Todos os professores que responderam sim, o fazem para melhor verificar a 

aprendizagem da turma/aluno. Para Fernandes (1998 apud Melo, 2011, p. 193): “[...] 

o professor deve buscar identificar diferentes indicadores que propiciem a 

compreensão do todo que compõe o processo de ensino, usando diferentes técnicas 

avaliativas”.  

Dos professores que não mudam os instrumentos de avaliação: 28%  

alegam seguir o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, 21% não veem 

necessidade, 15% porque dificulta a comparação do desenvolvimento/dados, 15% 

seguem o proposto no planejamento anual, 7% por falta de tempo para conhecer 

aluno por aluno, 7% por trabalhar com linhas fixas de avaliação e outros 7% porque 

utilizam os contidos nos Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Os professores não compreendem que os planos anuais e de aula são 

flexíveis e sujeitos a modificações, incluindo a avaliação (LIBÂNEO, 1994). Ora, se 

identificamos nas questões 1 a 3 a forte relação entre avaliação e diagnóstico, é 

contraditório os professores não alterarem os instrumentos de avaliação. Se 

pretendemos diagnosticar para, como base nas informações levantadas 

repensarmos o processo de ensino, precisamos estar prontos a alterar, inclusive a 

avaliação, já que ela nos responderá se estamos, ou não, no caminho certo. 

Na questão 6 indagamos: “O que você avalia em seu aluno?”, identificando 

sete categorias e dois professores não responderam a questão. 



 

 

Verificamos que 42,4% dos professores avaliam em seus alunos habilidades 

motoras, 27,5% habilidades sociais e afetivas, 13,7% habilidades cognitivas, 12,7% 

participação e interesse nas aulas e 2,9% frequência e pontualidade; as categorias 

conhecimento do corpo e seus limites e estar com vestimenta adequada para as 

aulas, obtiveram 0,4% cada. 

As questões voltadas às habilidades motoras ainda são vistas com 

relevância pelos professores, distanciando-se da concepção do aluno como sujeito 

integral. Avaliar a participação e interesse nas aulas é subjetivo e complexo, 

reforçando os resultados encontrados e discutidos na questão 4. 

Sobre a frequência e pontualidade Melo (2011, p. 215) considera que: “[...] 

possa servir como elemento de referência para a tomada de medidas pelo professor 

e pela escola no sentido de detectar os problemas que estejam dificultando a 

permanência do aluno nas aulas ou proporcionar novos métodos de ensino”. 

Portanto, podem auxiliar na compreensão de outros elementos, mas não como 

instrumento de avaliação único. 

Na questão 7: “Há algum critério para a definição do que será avaliado? 

Descreva esse(s) critério(s)”, 81% dos professores responderam Sim e 19% Não. Na 

descrição dos critérios, identificamos seis categorias. 

Constatamos que 40% dos professores avaliam de acordo com o objetivo 

estabelecido para a aula, 15% de acordo com o conteúdo da aula, 15% de acordo 

com o planejamento, 15% de acordo com a Matriz Curricular de Educação Física, 

10% de acordo com os critérios da SME (descritores) e 5% seguem o PPP. 

Corroboramos com Libâneo (1994) e compreendemos que são os objetivos 

que definem a avaliação, ou seja, o que e como será avaliado. Causa-nos 

estranheza os professores partirem dos conteúdos para definir a avaliação. 

De certo modo, os professores que partem do PPP da escola e do 

planejamento, aproximam-se da ideia do autor supracitado, mas apenas oito 

professores relacionaram, efetivamente, a avaliação aos objetivos. 

No caso dos professores que responderam ser de acordo com a matriz 

curricular (apresentada brevemente na metodologia da pesquisa deste estudo), 

entendemos como compreensível e positivo, uma vez que se trata de uma 

elaboração coletiva e vigente. Os professores que responderam ser de acordo com 

os critérios da SME, analisaremos junto a questão 11. 



 

 

Na questão 8 ao perguntarmos: “Após a avaliação, o que você faz com os 

dados/ informações/ resultados levantados?”, identificamos 11 categorias e um 

professor não respondeu. 

Identificamos, portanto quatro grandes grupos nessas categorias:  

- avaliação utilizada como diagnóstico para o planejamento futuro (45%), em 

que adota a característica da avaliação formativa: consideram os resultados obtidos 

na avaliação para planejar futuras aulas; elaboram o portfólio/relatório para 

consultas futuras; criam metodologias para auxiliar os alunos nas suas dificuldades. 

- avaliação somativa (13,5%): analisam e classificam conforme os níveis de 

aprendizagem; comparam os resultados com outros bimestres. 

- avaliação discutida por todos (11,7%): discutem com outros professores; 

socializam os resultados com os alunos; apresentam na reunião com os pais. 

- avaliação como cumprimento de tarefa - realiza e arquiva (29,7 %): 

entregam aos coordenadores; registram no sistema da SME; e arquivam. 

Entendemos como significativo os professores utilizarem os resultados 

coletados em situações futuras, mas também que precisamos ir além da simples 

aferição, como aponta Bento (1998, p. 180) em que a avaliação: “Não se limita a 

análise do ensino a uma comparação do objetivo e do resultado, a uma análise do 

rendimento, mas que inclua também a análise das condições determinantes de 

sucessos e insucessos, de rendimentos e falta de rendimentos”. 

Também é interessante os professores que partilham a avaliação com todos 

os envolvidos no processo, tornando-a coletiva, como sugerido por Hoffman (2005). 

O ideal seria que essa prática estivesse presente em todas as respostas. 

Preocupamo-nos, os docentes que adotam um único instrumento e aqueles que 

compreendem a avaliação como ação meramente burocrática. É preciso ir além! 

Na questão 9: “Ao avaliar, você se baseia nas experiências da época em 

que era aluno na educação básica? Justifique”, 33% responderam Sim e 67% Não.  

Todos os professores que responderam basear-se em experiências da 

época em que eram alunos, justificaram porque o método já está sistematizado, 

entendendo como método, os instrumentos de avaliação. 

Entre os professores que responderam não basear-se nas experiências da 

época da educação básica, 74% justificaram em razão de serem épocas diferentes, 

com pensamentos e alunos diferentes; 11% por apenas jogarem futsal e as aulas 



 

 

serem para os mais habilidosos; 9% apenas se baseiam pela graduação; 4% 

declararam raramente participarem da aula e serem avaliados; e 2% justificam que 

os PPPs das escolas são diferentes. Notamos nessas categorias relatos negativos, 

como não participar das aulas, ou apenas ter futsal, ou a aula ser para os mais 

habilidosos. Logo, essas experiências foram determinantes para a conscientização 

de uma nova prática pedagógica, o que entendemos significativo. 

Na questão 10: “Ao avaliar seus alunos nas aulas de Educação Física”, os 

professores tinham três opções para resposta: você sente dificuldades (34%), sente 

facilidades (16%), realiza essa tarefa como outra qualquer (50%).  

Chama-nos a atenção o fato de 34% dos professores reconhecerem ter 

dificuldades no processo avaliativo, o que não é ruim, pois, Romão (2003, p. 47) 

afirma que “Avaliar não é simples e exige domínio de conhecimentos e técnicas, 

além de experiências em processos concretos de avaliação”. Preocupa-nos, no 

entanto, os 50% que responderam cumprir essa tarefa como qualquer outra, apesar 

de apresentarem dificuldades e equívocos ao descreverem conceito, função e 

instrumentos avaliativos utilizados nas aulas. 

Por fim, na questão 11: “Você entende que os conhecimentos oferecidos 

durante sua graduação em relação à avaliação foram suficientes para o 

desenvolvimento dessa etapa na intervenção pedagógica”, havia três opções para 

resposta Sim (25%), Não (21%), Em partes (54%). 

Se somarmos os percentuais dos professores que entendem como 

suficientes os conhecimentos oferecidos durante a graduação com os que 

responderam ser parcialmente suficiente, chegamos a um total de 75% dos 

participantes. Nesse sentido, poderíamos esperar certa compreensão por parte dos 

professores em relação a conceito e função de avaliação, critérios de definição, 

escolha dos instrumentos, o que não ocorreu. 

Isso nos remete a Bermudes e Ost (2013) e Melo, Ferraz e Nista-Piccolo 

(2010) quando concordam que a graduação não fornece uma receita pronta de 

como avaliar. Corroborando com as justificativas de alguns professores eles ainda 

complementam que os saberes adquiridos pelos professores vêm da prática, 

durante sua vida profissional, inclusive em relação à avaliação. 

Destacamos ainda a resposta de um professor: “SME já nos manda um tipo 

de avaliação pronta, basta realizá-la” (PROFESSOR A, ESCOLA 1). Ou seja, o 



 

 

sistema implantado pela SME, é único para toda a rede1. Os professores não tem a 

liberdade de definir o que será ou não avaliado, como apresentado na questão 7. 

Até porque os descritores apresentados no sistema informatizado não estão de 

acordo com a matriz curricular implantada. Ou seja, os professores não sabem a que 

recorrer e acabam preenchendo o sistema apenas para cumprir uma ação 

burocrática obrigatória, sendo complexo aferir a possível dificuldade nessa tarefa. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos que atingimos o objetivo da pesquisa, apesar de nos 

deparamos com certa resistência por parte dos professores em não quererem 

responder ao questionário, alegando indisponibilidade de tempo. 

Todos os professores responderam que avaliam seus alunos na aula de 

Educação Física, o que é muito positivo. Porém, suas respostas apresentam 

equívocos e confusões quanto ao conceito e função da avaliação da aprendizagem. 

A avaliação está fortemente relacionada com o diagnóstico. Por outro lado, 

não há consenso na necessidade de alteração dos instrumentos de avaliação ao 

longo do ano, o que entendemos como incoerente, visto a instabilidade do processo 

ensinoaprendizagem. 

Ainda que 66% dos professores entendam o ato de avaliar como algo fácil e 

75% reconheçam que os conhecimentos adquiridos durante a graduação, em 

relação a avaliação, foram suficientes ou parcialmente suficientes, no entanto temos 

dúvidas em relação a esses valores, frente aos equívocos e contradições 

identificados. 

Os resultados não se referem unicamente aos professores, mas a SME 

como um todo: o engessamento imposto aos professores em relação à avaliação 

(descritores) carece ser revista; a SME deve promover formações continuadas na 

área da avaliação e a compreensão como um todo sobre esta deve ocorrer. É 

preciso definir onde estamos e onde pretendemos chegar, o que, a partir desta 

pesquisa não está claro, ficando o convite a estudos e propostas futuras. 

 

8 FONTES CONSULTADAS 

                                                           
1 O sistema informatizado apresenta os descritores (itens a serem avaliados) e os professores devem 
apenas assinalar se o aluno construiu, está em construção ou não construiu determinada habilidade/ 
competência. 
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