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RESUMO 

 
A partir da relevância de se considerar a avaliação escolar como uma ferramenta 

muito importante na prática profissional do professor, tivemos o interesse em realizar 

esta pesquisa, que teve como objetivo geral verificar como ocorrem os processos 

avaliativos (as formas de avaliação ou verificação da aprendizagem dos alunos), 

utilizados pelos professores de Educação Física do Ensino Fundamental da rede 

estadual de educação de Jataí. Para isso foi necessário: compreender o conceito de 

avaliação; investigar os critérios de avaliação que estão sendo utilizados pelos 

professores de Educação Física em Jataí; e identificar a importância deste 

componente da didática no processo de ensino aprendizagem de Educação Física. 

Entende-se que a avaliação escolar deva ser dimensionada tanto para o professor 

como para o aluno como um recurso auxiliar no processo de ensino aprendizagem. 

Compreendemos que se faz necessário uma constante busca de novas pesquisas e 

trabalhos que abordem esta temática pelos professores da área da Educação Física, e 

a atualização é primordial para que possamos promover uma avaliação justa e 

condizente com os novos avanços da Educação Física em âmbito escolar, uma vez 

que esta disciplina deve ser considerada como imprescindível para o desenvolvimento 

global dos alunos, como as demais disciplinas do conhecimento ou currículo escolar. 

Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa descritiva. Participaram um total de 

14 docentes da área da Educação Física, que lecionam em 10 escolas da rede 

estadual de ensino da cidade de Jataí - GO. Os instrumentos de coleta de dados 

foram os questionários, aplicados aos sujeitos, e a pesquisa documental e 

bibliográfica. Verificamos que o conceito e a intenção do ato avaliativo dos professores 

de Educação Física da rede estadual de Jataí-GO, nem sempre está condizente com a 

compreensão que os mesmos, apresentaram de método e de instrumento avaliativo. 

Percebemos, ainda uma contradição no discurso, dos sujeitos no que se refere à 

formação e a sua prática docente, em se tratando da avaliação escolar. Apesar da 

maioria destes docentes alegarem utilizar a avaliação como um instrumento norteador 

de seu trabalho, eles se contradizem ao afirmar que sua forma de avaliar está 

totalmente focada no desempenho para o aluno. Portanto, por meio deste estudo, 

pretendemos demonstrar à comunidade acadêmica, assim como aos próprios 

docentes investigados, a relevância de se desenvolver este tipo de pesquisa, bem 

como incentivar novas pesquisas sobre a temática, uma vez que é necessário buscar 

respaldo teórico-prático para auxiliar nos processos avaliativos, o que poderá vir a 

contribuir na formação essencial e continuada, de todos aqueles que seguem a 

carreira de docência. 


