
2.3. A AVALIAÇÃO NA TEORIZAÇÃO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

 

Inicialmente, tomamos de empréstimo as palavras de Oliveira e Pacheco 

(2008, p 119): 

 

Nenhuma discussão sobre currículo pode desconsiderar ou negligenciar 

o fato de que aquilo que se propõe e que se desenvolve nas salas de aula 

dará origem a um processo de avaliação. Ou seja, a avaliação é parte 

integrante do currículo, na medida em que a ele se incorpora como uma 

das etapas do processo pedagógico. 

 

 

 Em concordância com as autoras, buscamos compreender como a Educação 

Física tem avaliado a partir das análises dos currículos. Para tanto, faz-se necessário 

explicitar nossa concepção sobre currículo. 

 Cotidianamente, quando falamos ou pensamos em currículo, logo nos vêm à 

mente conhecimentos, conteúdos, disciplina, grade curricular, sem nos apercebermos de 

que o currículo está envolvido também naquilo que somos, naquilo que nos tornamos, na 

nossa identidade. Segundo Silva (2002), ao definirmos currículo, estamos definindo os 

conhecimentos e saberes que vão constituí-lo, definindo o que os alunos e alunas devem 

ser. Melhor dizendo, o que eles ou elas devem se tornar. O autor parte da premissa de que 

o currículo é aquilo que se diz dele, ou seja, “[...] uma definição não nos revela o que é, 

essencialmente, o currículo: uma definição nos revela o que uma determinada teoria pensa 

o que o currículo é.” (SILVA, 2002, p. 14).  Currículo é, portanto, uma questão de 

identidade. Com Silva (2002), entendemos o currículo como um espaço onde diferentes 

interesses confrontam-se, cada um buscando legitimar a sua definição, o que se configura 

como um campo de luta pelo domínio do processo de significação.  

Considerando que toda proposta curricular implica em uma tomada de 

decisão sobre o que merece ou não fazer parte do currículo, neste tópico, entendemos ser 

importante discorrer sobre os currículos da Educação Física a fim de identificarmos que 

tipo de conhecimento foi privilegiado, qual identidade se buscou formar e quais as 

práticas avaliativas adotadas para esse propósito, lembrando que cada sociedade tem um 

projeto que demanda um tipo de sujeito. Para a sociedade do século XXI, pelo que 



indicam os fatos, o projeto é o “neoliberal” 1, que defende os interesses do mercado e está 

centrado nas questões puramente econômicas das grandes corporações. Em tal projeto, 

  

[...] Competitividade, flexibilização, ajuste, globalização, privatização, 

desregulamentação, produtividade e consumidor são os significados 

privilegiados pelos discursos dos porta-vozes dos setores dominantes. 

Nesse tom, a educação deve cumprir uma função instrumentalizadora 

dos sujeitos para obtenção de metas econômicas compatíveis com os 

interesses de mercado (NEIRA, 2009, p. 04). 

 

 

Função essa que, para Freitas (2004), representa uma retomada dos princípios 

educacionais da década de 1970, os quais enfatizavam a permanência, a estrutura, o 

estático, o existente e o produto tão criticados pelos movimentos de 

desinstrumentalização registrados no começo dos anos de 19802. 

  

Ao restabelecer-se uma tendência instrumental ingênua, o campo 

desarticulou-se e voltou-se para metodologias de ensino específicas e 

suas formas estritas de ensinar para atender a parâmetros curriculares. 

[...] A filosofia do controle como arma para gerar competência e 

qualidade tomou conta da maioria das políticas públicas conduzidas 

(FREITAS, 2004, p.148). 

 

 

A configuração do currículo como uma seleção de conhecimentos, segundo 

Silva (2002), é uma invenção social como é o futebol, a dança, o Estado, a Igreja, enfim. 

Nota-se que é por meio de um processo de invenção social que determinados 

conhecimentos fazem parte do currículo e outros não. O autor aponta duas questões 

importantes a se fazer a partir da compreensão do currículo como construção social: quais 

conhecimentos são considerados válidos para comporem o currículo? E quem tem poder 

para definir o que é válido ou não? Na perspectiva cultural, o currículo não pode ser 

                                                 
1 Segundo Apple (2001, p.62): O Neoliberalismo concebe o estado como fraco. Uma sociedade que deixa 

a “mão invisível” do mercado guiar todas as suas formas de interação social é vista como eficiente e 

democrática. 
2 Fundamentadas no marxismo, as análises empreendidas por Althusser (1983), Bourdieu e Passeron 

(1975), Baudelot e Establet (1980) e Bowles e Gintis (1977) referentes aos currículos tradicionais2 da escola 

capitalista, proporcionaram uma nova visão dos possíveis efeitos das promessas de ascensão e igualdade 

social através da educação. 



compreendido sem uma análise das relações de poder nas quais está envolvido. A 

teorização curricular em suas diferentes vertentes tem procurado justificar a presença dos 

conhecimentos privilegiados no currículo a partir do que é desejável à sociedade. Assim 

sendo, podemos entender que é a sociedade quem tem o poder de definir quais 

conhecimentos são válidos para estar no currículo. Nesse sentido, cada momento histórico 

demandou um tipo de sujeito, portanto, para cada modelo de sujeito corresponderá um 

tipo de conhecimento, um determinado tipo de currículo como pudemos perceber nos 

currículos que atravessaram a história da Educação Física, melhor dizendo, compuseram 

a sua história. 

 A Educação Física ao longo de seu percurso histórico esteve submetida a 

vetores de força, que vieram tanto do campo científico que lhe trouxe sustentação, quanto 

do campo social, a partir do qual suas finalidades vêm sendo definidas. Vêm sendo porque 

cada currículo buscou formar um tipo de sujeito compatível com o interesse da sociedade 

vigente.  

A prática de exercícios físicos não está vinculada historicamente à escola, isto 

é, fazer exercício físico é uma prática cultural datada historicamente, Neira e Nunes 

(2009). Em cada momento histórico, os indivíduos foram atribuindo significados e 

finalidades diferentes a essas práticas, sendo incluídas nos currículos escolares. Segundo 

Soares et al (2009), a partir do século XVIII, período de intensas transformações sociais, 

em decorrência da ascensão de uma nova classe social, a burguesia, e dos processos de 

industrialização. Os interesses da burguesia precisavam ser garantidos. Nesse sentido, a 

escola constituiu-se em um espaço rico de reprodução dos ideais burgueses. Para tanto, 

alguns mecanismos foram criados para gerir e manter a ordem social. Os currículos 

definiam os conteúdos que potencialmente poderiam promover as mudanças necessárias 

nos indivíduos; a avaliação concretizava essas mudanças e autorizava a passagem ao 

estágio, etapa, ano ou série seguinte. Os métodos ginásticos por suas características de 

rigidez, de rigor, por sua capacidade de disciplinamento e controle do corpo foram eleitos 

pela escola e incorporados à Educação Física. 

No Brasil, esses métodos foram incluídos no sistema de ensino brasileiro em 

meados do século XIX, (NEIRA E NUNES, 2009). Nesse período, a educação corporal 

preocupava-se em educar os corpos, discipliná-los. Cabe ressaltar que o método francês 

eleito pela escola para fazer parte do currículo era de origem militar. Como os métodos 

ginásticos não foram pensados para a escola, houve a necessidade de adaptações. No 



Brasil, o método francês desenvolvido numa escola militar foi traduzido como Regimento 

da Educação Física e como tal, definia os conteúdos a serem desenvolvidos. 

O papel do professor restringia-se a transmitir os conhecimentos traduzidos 

nos conteúdos definidos pelo currículo, que previa uma rotina a ser seguida por professor 

e alunos. Os comportamentos fora do padrão, do esperado, eram vistos como errados. 

Todos deveriam realizar as mesmas atividades da mesma maneira com vistas a 

aproximarem-se dos limites estabelecidos como ideais. Ao aluno, caberia executá-las sem 

questionar.  

Segundo Betti (1991), para aplicação do método, os indivíduos deveriam ser 

agrupados conforme critérios fisiológicos e de provas práticas. “[...] em cada prova era 

estabelecido um índice mínimo que o aluno deveria alcançar para ser admitido no grau 

imediatamente superior” (p. 75).   

 A avaliação no currículo ginástico pautava-se nos princípios anátomo-

fisiológicos, os instrumentos que traduziam objetividade eram os testes biométricos, 

fichas médicas, testes físicos (provas práticas) e os resultados eram comparados a medidas 

padrão (tabelas de referência). Nesse sentido, o desempenho dos alunos era comparado a 

aspectos exógenos. Vale lembrar que essas práticas estavam em consonância com os 

ideais higienistas3 que viam a Educação Física como uma disciplina estritamente prática, 

cuja contribuição para o contexto social - processo de industrialização - traduzia-se na 

formação de cidadãos aptos para o trabalho. O que se observa é que, com o apoio desses 

princípios, justificava-se a avaliação com o fito de selecionar os mais aptos e excluir os 

incapazes.  

       Influenciada por idéias renovadoras4 advindas dos estudos da psicologia, os 

quais se pautavam em princípios humanistas - cuja ênfase recaia no fazer, na experiência, 

na atividade como meio principal de aquisição de conhecimento - a Educação Física passa 

a tratar o movimento como um meio de alcançar o desenvolvimento integral do ser 

humano. Embora a Escola Nova tenha buscado compreender o aluno de maneira integral, 

nos seus aspectos bio-psico-social, tendo por base o respeito à sua personalidade, visando 

desenvolvê-la plenamente, deslocando do centro a figura do professor para conceder ao 

                                                 
3 Segundo Neira e Nunes (2009), a preocupação dessa perspectiva abrangia os hábitos de higiene e saúde, 

desenvolvimento físico e moral e a valorização da disciplina, por meio dos exercícios físicos. 
4 A prática educativa, voltava-se a solução de problemas educacionais internos à escola, a fim de 

desenvolver na criança a iniciativa, autonomia, o individualismo, desconsiderando o contexto social, 

político e econômico.   



aluno uma posição de destaque, ainda manteve os ideais higienistas, já que, como afirma 

Piletti (1978) citado por Betti (1991, p.81) a Escola Nova caracterizar-se-ia por: 

 

Escola ativa, do trabalho, democrática e utilitária; escola do 

movimento, da saúde, da moralidade; da consciência econômica e 

política; que buscasse auxilio na ciência; com participação ativa da 

criança; tendo a atividade como fonte principal de aquisições e meio de 

expressão, através do desenho, trabalhos manuais, modelagem, etc.; 

escola popular, aberta a todas as classes sociais; e preocupada com a 

proteção higiênica e a formação física dos escolares.  

 

 

As idéias trazidas pela nova pedagogia colocam em questão o ensino 

padronizado, o tempo excessivo gasto com realização de exames biométricos e de 

preenchimento de fichas, os exercícios formais e artificiais que causam o desinteresse das 

crianças, bem como, chamam atenção para as constantes mudanças sociais e para as novas 

exigências que delas decorriam, entendendo que a função da escola seria preparar as 

crianças para a vida.  

Nesse mesmo período, o método desportivo generalizado, influenciado pelas 

idéias humanistas, difundido no Brasil por Augusto Listello, sistematiza o currículo 

esportivo dando-lhe um tom lúdico, buscando a execução de exercícios prazerosos. No 

jogo, o aluno descobre as suas aptidões, trabalha a cooperação, aprende o sentido de 

coletividade, é chamado a tomar iniciativa, lutar para vencer, aprende a competir, tal 

como no jogo da vida.  Segundo Listello (1957), citado por Betti (1991, p. 99), o método 

tem quatro objetivos a atingir: 1. iniciar nos diferentes esportes; 2. orientar para as 

especializações através do desenvolvimento e aperfeiçoamento das atitudes e gestos; 3. 

desenvolver o gosto pelo belo, pelo esforço e performance e 4. provocar as necessidades 

de higiene.  

Mauad (2003) explica que, embora o método de Listello tenha sido uma 

tentativa de superar o método francês, as avaliações levavam em consideração parâmetros 

como desempenho, assiduidade, medidas e tabelas já existentes. Poucas foram, portanto, 

as transformações observadas na comparação entre um e outro modelo. Ressalte-se que, 

a despeito dessa análise, o enfoque do conteúdo sofreu alterações. 

Segundo Darido (1999), na perspectiva humanista a preocupação central da 

avaliação volta-se aos aspectos internos do indivíduo e à prática da autoavaliação passa a 

ser valorizada. Entende-se que somente o indivíduo pode conhecer a sua própria 

experiência e atestar o que é ou não significativo ao desempenhar uma tarefa específica. 



A avaliação passa a ser qualitativa, isso significa dizer que ela passa a ser uma prática 

permanente de reflexão sobre a atividade humana, a qual só pode ser captada por meio da 

vivência de cada um. Podemos entender ser esta a razão da defesa da autoavaliação. Outro 

instrumento de avaliação utilizado nessa abordagem é a observação e aplicação de testes 

sociométricos5. Nessa perspectiva, avalia-se durante o processo. A avaliação tem um 

caráter formativo. 

 O currículo da Educação Física incorporou novas práticas a fim de atender 

os novos propósitos, o jogo (prática corporal negligenciada anteriormente por ser julgada 

pouco eficiente do ponto de vista higiênico) e o esporte trazem consigo características 

que são exigidas no mundo moderno, onde a competitividade, a objetividade, a busca por 

resultados são valores perseguidos pela sociedade. Sendo assim, um currículo esportivo 

responderia às necessidades de controle característico da indústria. Nessa perspectiva, a 

Educação Física permanece com a função de formar cidadãos aptos para o trabalho; o 

diferencial é que eles não precisam ser apenas aptos e saudáveis, precisam ser eficientes. 

Nota-se na idéia de eficiência a influência do paradigma tyleriano que, tal qual discutido 

anteriormente, transpõe para a educação o modelo fabril de produção e eficiência. Agora 

disciplinar ganha outra conotação; de formatação, de enquadramento.  

Devido à influencia que o modelo curricular de Tyler inspirado em Taylor 

exerceu no ensino, o discurso da escola de preparação para a vida passou a referenciar-se 

no modelo industrial. Assim sendo, a escola passou a valorizar o rendimento, a nota.  O 

professor deveria dominar a técnica de definir objetivos com precisão, a ênfase dada no 

planejamento transforma o professor em mero executor de um currículo elaborado por 

quem tem autoridade e capacidade, que agora passa a ter uma base comum. Esse modelo 

tecnicista de ensino segundo Neira e Nunes (2009, p. 73) 

 

[...] ganhou forças no Brasil com as idéias de desenvolvimento 

propagadas no Pós-guerra, mediante uma renovação no pensamento 

educacional, em que o professor não mais detém a iniciativa como 

elemento principal do processo, nem tampouco é o aluno o centro, mas 

os objetivos e a “organização racional dos meios” passariam a 

direcionar o processo, colocando docentes e discentes na posição de 

meros executantes de um projeto educacional mecanizado e concebido 

por especialistas capacitados e imparciais. 

 

                                                 
5 Segundo Freire (2001, p. 197) “[...] ‘ é uma medida de comportamento social. É uma técnica de pesquisa 

utilizada para dar um quadro mais objetivo do relacionamento de um grupo’. Os dados são colhidos através 

de uma entrevista ou questionário.” 



 

 O modelo tecnicista de currículo buscava formar para a alienação, os sujeitos 

precisavam ser criativos, ter iniciativa, todavia, não era necessário que compreendessem 

a dinâmica social. Atendendo a essas expectativas, o esporte torna-se uma estratégia 

eficaz pelas suas características. A prática do esporte exige disciplina, respeito às regras, 

estimula a competição, valoriza o mérito. No currículo esportivo, o aluno aprende que é 

preciso treinar, para alcançar melhores resultados e que os melhores é que se saem bem 

no jogo da vida. Nesse sentido, a Educação Física em consonância com o pensamento 

pedagógico da época, funcionou como um processo de seleção social (NEIRA E NUNES, 

2009). Para os autores, esse currículo foi sugerido pelos órgãos oficiais por carregar toda 

a simbologia de um mundo de lutadores e vencedores.  

A metodologia utilizada era caracterizada pela fragmentação dos 

movimentos, os gestos divididos em fundamentos exaustivamente repetidos constituíram 

a prática pedagógica do componente por um longo tempo. O contexto da ditadura militar 

pela preocupação em ocupar o tempo livre dos jovens estimulou essa prática. 

A avaliação do rendimento nesse currículo se realiza com base no 

componente físico principal do esporte ou no componente técnico. Os esportes que 

apresentam registros quantitativos do rendimento mediante sistemas métricos não 

apresentando dificuldades para serem avaliados; já os esportes de jogos coletivos 

apresentam dificuldades com a sua avaliação. A ginástica olímpica, a natação 

sincronizada, saltos ornamentais, entre outros, só permitem uma avaliação subjetiva, 

quando em competição, contudo, os parâmetros físicos podem ser avaliados 

normalmente. 

Para Barbanti (1979, p. 227): 

 

A avaliação do treinamento é feita através dos testes. Encontramos em 

FETZ E KORNEXL a terminologia testes desportivos motores que 

consideramos a mais exata, por refletir precisamente a noção desejada. 

Segundo estes autores, os testes desportivos motores “são métodos de 

provas, aplicáveis em condições estandartes, de acordo com critérios 

científicos, para investigar características esportivas- motoras. 

 

 

O autor destaca no setor esportivo os testes de condição física, testes de 

condição técnica, testes psicológicos e os testes específicos da modalidade esportiva. 

Pode-se perceber que a avaliação reforça o aspecto excludente e seletivo desse currículo. 



Segundo Bracht (1999, p.76) “[...] o conhecimento básico privilegiado e incorporado pela 

Educação Física continua sendo o que provém das ciências naturais, mormente a biologia 

e suas mais diversas especialidades, auxiliadas pela medicina, como uma de suas 

aplicações práticas.”  

Nesse contexto de ditadura militar, período de contenção da liberdade civil, a 

Educação Física é vista como um mecanismo de controle social; o esporte, seu principal 

conteúdo, serviria para difundir os preceitos morais necessários ao equilíbrio da 

sociedade. A educação de maneira geral é vista como um importante componente para o 

desenvolvimento do país. Este é um momento de aliança com os Estados Unidos e, 

consequentemente, de várias reformas no ensino brasileiro. Entre elas, destacamos: a 

implantação de um currículo nacional de base comum, unificação que vem sendo pensada 

desde a constituição de 1934, a qual estabeleceu a educação como direito de todos; a 

obrigatoriedade da escola primária integral; a gratuidade do ensino primário; a assistência 

aos estudantes necessitados; etc. (PILETTI E PILETTI, 1995, p.176) efetivando-se 

através do currículo a idéia de homogeneidade. Implanta-se a divisão do ensino básico 

em primeiro e segundo graus e o surgimento do ensino profissionalizante ou técnico.  

Para Betti (1991), a aptidão física permanece como referência fundamental 

para orientar o planejamento, controle e a avaliação da Educação Física. Mantêm-se os 

testes biométricos, as tabelas de referência continuam. Acresce-se a eles outra avaliação 

que vai expor o viés classificatório e excludente da Educação Física, um fenômeno 

conhecido como “peneira”, que é a escolha dos jogadores que comporão o grupo 

definitivo de um time, que conforme Fanalli (1979) citado por Betti (1991, p. 113): [...] 

“a escolha dos jogadores deve ser rigorosa, pois, caso contrário, o processo de 

aprendizagem será deteriorado pela ‘inclusão de elementos sem aptidões necessárias’.”  

Devido à naturalidade com que eram vistos, tais procedimentos foram 

oficializados pelas Resoluções SE nº 14 de 18 de fevereiro de 1971 e SE nº 11, de 18 de 

novembro de 1980, conforme Betti (1991), com a criação de turmas de treinamento nas 

escolas públicas estaduais de São Paulo.  

                   A peneira foi descrita como um instrumento de avaliação por Esteban (2004, 

p.166) que “[...] separa o que deve ser incorporado ao trabalho escolar do que deve ser 

descartado, e o que é posto à margem do processo, deixando de ser considerado como 

relevante, embora não deixe de - silenciosamente, invisibilizado – participar do 

processo”.    

Para o Soares et al (2009, p. 97): 



 

A ênfase na busca do talento esportivo e no aprimoramento da 

aptidão física vem condicionando, em parte, a aula e o processo 

avaliativo, transformando a educação física escolar numa 

atividade desestimulante, segregadora e até aterrorizante, 

principalmente para os alunos considerados menos capazes ou 

não aptos, ou que não estejam decididos pelo rendimento 

esportivo. 

 

 

Darido (1999) aponta para certa confusão desencadeada pelas acirradas 

críticas ao modelo quantitativo de avaliação referenciado à norma, as quais chegaram a 

negar a avaliação em Educação Física atribuindo-lhe o sinônimo de medição. As críticas 

incidiram no fato de a Educação Física focar sua atenção apenas no domínio motor, 

desconsiderando as outras dimensões do comportamento. A confusão também se 

estabelece quando o professor associa a avaliação ao ato de atribuir nota ao aluno, 

reduzindo assim o processo avaliativo. 

As avaliações segundo Darido (1999, p.2): 

 
Constavam de testes de exercícios de verificação da força abdominal, 

força de membros inferiores (canguru), força de membros superiores 

(flexão no solo, no banco, e barra) e coordenação geral (burpee). 

Conforme a quantidade de repetições, os alunos eram classificados em 

categorias: fraco, regular, bom e excelente. Estes testes também eram 

conhecidos como bateria de testes de Kraus-Weber. 

  Em oposição à primazia do esporte no currículo, bem como ao seu discurso 

de mecanização e de rendimento motor, no final da década de 1970, surge o currículo 

globalizante ou método psicocinético, conforme Neira e Nunes (2006). O foco da 

educação psicomotora dirigia-se ao desenvolvimento da criança, à compreensão de como 

ela aprende, às interferências dos processos cognitivos, afetivos e psicomotores na sua 

aprendizagem. Dizendo de outro modo, essa educação retoma o princípio escolanovista 

de formação integral dos alunos, atenta à interdependência entre os domínios do 

comportamento,6 o qual, corresponde à segunda fase da Escola Nova conforme assinalou 

Almeida (2010). 

Ao longo de todo o século XX, ganharam projeção os estudos do 

desenvolvimento humano, que terminaram por influenciar enormemente a educação 

escolar. Pautando-se na psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento, os currículos 

                                                 
6Referimo-nos aos domínios: cognitivo, psicomotor e afetivo social. 



da Educação Física apresentaram duas vertentes: a perspectiva globalizante ou 

psicomotora e a perspectiva desenvolvimentista. 

Na visão de Neira e Nunes, a educação psicomotora “[...] propunha um 

currículo que formasse as estruturas de base para as tarefas educacionais.” (2006, p.112) 

Como conseqüência, a Educação Física traduzida em educação pelo movimento, limitou-

se a subsidiar as aprendizagens de outros componentes. Esse currículo estrutura-se com 

base no aprender fazendo, na execução de tarefas motoras propostas a partir de avaliações 

diagnósticas num primeiro momento. Sob a influência das concepções construtivistas de 

aprendizagem, ele passa a incorporar as atividades lúdicas em sua rotina por estimularem 

a participação. A obra de Freire (2001) ilustra a nossa afirmação. Em consonância com o 

princípio de formação integral dos alunos, propõe uma avaliação processual que 

compreenda os aspectos afetivo, cognitivo e psicomotor, privilegiando a presença, a 

participação, empenho e níveis de relacionamento. O autor considera fundamental 

encontrar formas de avaliar campos que notadamente têm sido negligenciados pelos 

instrumentos tradicionais de avaliação em Educação Física.   

Os estudos de Mauad (2003) assinalam uma preocupação com o aspecto 

formativo da avaliação, com a necessidade de considerar como objeto de avaliação os 

aspectos afetivo-social. Corroborando com Freire, aponta ainda a autoavaliação como 

recurso utilizado por esse currículo.  

Mattos e Neira (1999) compartilham desses pressupostos e assinalam que a 

avaliação de atividades motoras em geral restringe-se à observação. No entanto, 

asseveram que é necessário materializar esta observação e apontam para a importância do 

registro constante das ações educativas. Podemos associar esse procedimento à avaliação 

processual. Contrários a Freire (2001), consideram que avaliar aspectos como 

participação, assiduidade e uniforme são critérios muito subjetivos e fluidos. A proposta 

dos autores é que o professor observe um ou dois alunos por aula nos seus aspectos 

cognitivo, afetivo e psicomotor e registre os aspectos que considera relevantes para a 

avaliação. A adoção desse procedimento diariamente permitirá a análise do processo de 

aprendizagem de cada aluno individualmente.   

Na sua vertente desenvolvimentista, o currículo da Educação Física seleciona 

e organiza os conteúdos com base nas características do comportamento motor dos 

alunos. Os defensores dessa perspectiva entendem que o movimento é o principal meio e 

fim do componente. Sendo assim, o objetivo é alcançar os níveis mais altos de habilidades 

motoras. Segundo esse modelo, os movimentos são organizados hierarquicamente, 



organização essa, conhecida como taxionomia do domínio motor, cuja intenção durante 

as aulas é proporcionar o aumento da complexidade, do controle e da qualidade do 

movimento. O professor deve conhecer as fases de crescimento e do desenvolvimento 

motor dos alunos para que possa oferecer atividades que diversifiquem e aumentem o 

grau de complexidade dos movimentos, a fim de que os alunos possam avançar em suas 

aprendizagens. 

No currículo desenvolvimentista, o resultado da aprendizagem manifesta-se 

nas mudanças de comportamento observáveis e passíveis de ser quantificados; o caminho 

trilhado pelo aluno para chegar ao nível seguinte não é considerado, o que nos remete a 

uma visão quantitativa de avaliação. A preocupação com a performance na execução de 

habilidades motoras revela um viés tradicional de ensino e avaliação.  

Segundo Gallahue e Ozmun (2005), vários instrumentos de avaliação do 

desempenho motor foram desenvolvidos para medir o desempenho motor de crianças da 

educação infantil, crianças em idade do primeiro e segundo ciclo do ensino fundamental 

e adolescentes. Esses instrumentos se restringem a testes físicos, que permitirão monitorar 

o desenvolvimento das crianças ano após ano, por meio do planejamento de avaliação 

apropriada. Os testes sugeridos pelos autores são: Teste de Proficiência Motora 

Bruininks-Oseretsky (1978) que visa avaliar o funcionamento motor de crianças de 4 a 

14 anos; O Instrumento de Avaliação de Padrões Motores Fundamentais projetado por 

McClenaghan (1976), que visa classificar indivíduos no estágio de desenvolvimento 

inicial, elementar ou maduro. É um teste de desenvolvimento motor subjetivo projetado 

para medir o estado atual de crianças e avaliar alterações ao longo do tempo. Não produz 

pontuação quantitativa e não pode ser usado para comparar o desempenho de uma criança 

a outra. É possível perceber uma ligeira distinção entre avaliação e medida e ainda que a 

subjetividade do teste expressa-se na ausência de quantificação. Outro instrumento 

sugerido foi desenvolvido por Seefeldt e Haubenstricker (1981), denominado Sequência 

de Desenvolvimento do Inventário de Habilidades Motoras Fundamentais, o qual visa 

observar e comparar as descrições visuais e verbais de cada estagio de desenvolvimento; 

O teste de Desenvolvimento Motor Rudimentar (segunda edição), desenvolvido por 

Ulrich (1998) visa fornecer interpretações tanto referenciadas por normas como por 

critérios dando ênfase na sequência e nos aspectos qualitativos da aquisição de 

habilidades motoras rudimentares, em vez de no produto e nos aspectos quantitativos do 

desempenho; a Escala de Avaliação Motora Intra-Rudimentar da Universidade Estadual 

de Ohio, desenvolvida para mensurar habilidades manipulativas e locomotoras básicas de 



crianças de 2 a 14 anos de idade; O teste de Habilidades Motoras Básicas Revisado, 

desenvolvido por Arnheim e Sinclair (1979) que visa mensurar uma variedade de funções 

motoras e a Bateria de avaliação motora para crianças (ABC Motor), projetado para 

fornecer uma noção do nível de deficiência motora de uma criança. Os autores destacam 

ainda uma abordagem mais naturalista de avaliação que visa examinar o desempenho 

motor de um indivíduo considerando as relações entre o objetivo da atividade, o ambiente 

e o indivíduo.  

                    Os contextos modificaram-se e, com eles alteraram-se os currículos. No 

entanto, o paradigma clássico de avaliação mantém-se. Nele, a principal preocupação está 

na ênfase dada aos testes, no estabelecimento de critérios com fins classificatórios e 

seletivos. Assim, continuavam sendo selecionados os mais aptos para o trabalho, os mais 

eficientes e os mais habilidosos para o esporte de alto nível.  

 A manutenção da avaliação traduzida em números, em medida, em seleção, 

no controle, reafirmou não só os ideais conservadores da educação tradicional, bem como 

contribuiu para opacidade da avaliação, uma vez que no nosso entendimento, a nota não 

revela as aprendizagens, no mínimo pode funcionar como um termômetro que aponta se 

o aluno está responde satisfatoriamente ou não ao que está sendo solicitado. É nessa 

opacidade que reside o fracasso escolar, a evasão, a exclusão, a produção da diferença.  

Ainda que a avaliação quantitativa, o paradigma da aptidão física e do 

desporto no seu percurso hegemônico tenham sido contestados, percebemos pelas 

práticas de cada currículo que nada abalou suas estruturas. Tanto que foi recuperado 

recentemente e subsidiado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, justificado 

pela incidência cada vez maior de adolescentes e jovens obesos em decorrência da falta 

de movimento, propensos a acidentes cardiovasculares. Para Mattos e Neira (2000, p.13).  

 

“[...] a idéia de uma educação para a saúde, conquistou na nossa 

sociedade um valor inestimável, objetivando desenvolver a 

compreensão de como se constrói a condição de saúde/doença em cada 

realidade particular, fazendo com que os alunos tornem-se, 

progressivamente, mais capazes de agir na perspectiva da promoção e 

recuperação da saúde no âmbito pessoal e coletivo como protagonistas 

de sua condição da saúde (e não como pacientes).   

 

 

O cuidado individual com a saúde configura-se, segundo Neira e Nunes 

(2006, p.114), numa nova proposta para a Educação Física a que denominam currículo 

saudável. As competências a serem desenvolvidas no currículo saudável, abrangem o 



autoconhecimento, o autocuidado, além do o desenvolvimento da consciência sanitária 

em sua dimensão coletiva. 

                    Os itens a serem desenvolvidos são habilidades motoras, aptidão física, 

educação postural e resistência aeróbia, justificados por constituírem os elementos de uma 

boa saúde e passíveis de serem trabalhados na escola.  

A Educação Física é vista pelos autores como uma forma de linguagem, e, 

com base em Santin (1990), afirmam que o corpo tem uma linguagem própria que 

expressa seus sentimentos, revelados pelos gestos. Nesse sentido, espera-se do aluno que 

ele consiga ler e interpretar os gestos de uma dança, de um jogo, sendo capaz de atuar 

como sujeito dessas manifestações. Este currículo enfatiza a autonomia estimulando o 

trabalho coletivo e individual e o professor cumpre o papel de mediador. 

A avaliação no currículo saudável é planejada privilegiando situações 

problemas a serem resolvidas pelos alunos com base nas discussões realizadas nas aulas; 

dessa forma, é possível verificar também os conhecimentos teóricos. Os resultados da 

avaliação constituem-se em dados para modificar ou melhorar o trabalho pedagógico. 

O currículo saudável segundo Neira e Nunes (2006) objetiva: promover uma 

prática sistemática de exercícios, com o fito de provocar mudanças no estilo de vida dos 

alunos, propiciando a construção de conhecimentos sobre atividade física e saúde, de 

modo que os alunos possam optar por dar continuidade a essas práticas ao longo de suas 

vidas. A avaliação nessa perspectiva é processual, utiliza-se de testes de aptidão física e 

da autoavaliação com o propósito de favorecer a autoestima em relação aos avanços dos 

alunos. A nosso ver, ainda que vislumbre o processo, os testes revelam um retorno aos 

aspectos higienistas e ao paradigma da aptidão física do currículo ginástico.  

A influência da teorização curricular crítica não se fez sentir nos currículos 

apresentados até aqui.   

Inspirados no pensamento marxista, estão os representantes do currículo 

crítico-superador. Suas idéias, divulgadas na obra intitulada “Metodologia do Ensino de 

Educação Física” conhecida como “Coletivo de Autores” à qual também nos 

referenciamos para a discussão a cima. Os idealizadores desse currículo propuseram uma 

mudança na prática do componente, atentando para a importância de definir-se o objeto 

de estudo da educação física como sendo a cultura corporal, configurada como temas ou 

formas de atividades, concebidas como jogos, esporte, danças, ginástica ou outros. 

Quanto aos conteúdos, a sua seleção deveria atentar para alguns princípios, a saber: 1. 

Princípio da relevância social dos conteúdos; 2. princípio da contemporaneidade; 3. 



princípio da adequação às possibilidades sociocognoscitivas do aluno; 4. princípio da 

simultaneidade dos conteúdos enquanto dados da realidade e 5. princípio da 

provisoriedade do conhecimento. 

Ao professor, caberia fazer uma leitura da realidade, julgar o que merecesse 

ser interpretado, e, ao julgar, faz a partir do interesse da classe social a qual pertence. 

Cabe ressaltar que a reflexão do professor deverá ter uma intenção, que poderá ser de 

conservar essa realidade ou de transformá-la. É preciso que o professor tenha claro qual 

ideal de sociedade ele persegue; quais interesses de classe defende e quais valores elege 

para materializar a sua prática? O professor deve confrontar os conhecimentos do senso 

comum com o científico a fim de que os estudantes ampliem os seus conhecimentos 

acerca do assunto em pauta. 

Para Soares et al (2009), a avaliação deve servir como referência para que o 

professor analise o quanto o aluno aproximou-se ou distanciou-se do eixo curricular que 

orienta o projeto pedagógico da escola, e ainda, que deve ser referenciada no projeto 

pedagógico.  A proposta de avaliação desse currículo deve considerar entre outros 

aspectos os seguintes: 

 o projeto histórico - o professor deve ter claro a sociedade em que está 

inserido e qual quer construir; 

 as condutas humanas – ao professor cabe observar, analisar, 

conceituar os elementos que compõem a totalidade da conduta 

humana; 

 os conflitos - as práticas avaliativas devem identificar conflitos no 

processo ensino-aprendizagem a fim de superá-los; 

 o diálogo - a avaliação deve ser decidida em conjunto numa 

perspectiva dialógica; 

 a ludicidade e a criatividade; 

 a perspectiva qualitativa da avaliação - a nota refere-se a uma síntese 

qualitativa, ou seja, a um resultado que permita constatar a 

aproximação ou distanciamento do conteúdo trabalhado e não como 

castigo ou prêmio. 

Há de se reconhecer a importância da proposição desses pesquisadores para 

a prática pedagógica da Educação Física, porque, ao incluir a área no projeto pedagógico 

da escola, conferiu um status de disciplina, o que a inclui no campo das reflexões 



relacionadas não apenas ao fazer do professor da disciplina, mas também às questões 

sociais que envolvem e empoderam alguns grupos, em razão de sua posição social. Há de 

se considerar, ainda, que a proposição crítica não só sistematizou como materializou a 

ação do professor, com propostas de elaboração de conteúdos e de avaliação, oferecendo-

lhe condições para refletir sobre esse aspecto que tem sido negligenciado ou a ele tem se 

dado pouca atenção. 

Assinalamos alguns pontos que consideramos relevantes para nossa 

compreensão acerca de como esse currículo pensou a avaliação.  

O currículo crítico-superador ao mesmo tempo em que se propõe a interpretar 

a realidade, criticando a forma tradicional de intervenção da área nas questões sociais e 

ainda que organize e traga outras questões para serem discutidas nas aulas, conserva os 

conteúdos utilizados em outros currículos, apontando o caráter de opressão, de 

reprodução da desigualdade restrito apenas ao poder do capital que acondiciona os 

sujeitos em classes. Nomear como objeto de estudo da Educação Física de cultura 

corporal, nesse sentido, significou adicionar conteúdos que antes não faziam parte do 

universo escolar. 

A crítica ao etapismo não se coaduna com a sistematização apresentada na 

seleção dos conteúdos, que pressupõe que cada conteúdo da cultura corporal tem em sua 

composição elementos fundantes. A ideia de complexificação da abordagem dos 

conteúdos de acordo com a faixa etária, pressupõe etapas rígidas de desenvolvimento, 

aspectos já evidenciados nos currículos psicomotor e desenvolvimentista. Sobre isso para 

reafirmar nossa interpretação destacamos: 

 

“Constituem-se fundamentos da ginástica: “saltar”, “equilibrar”, 

“rolar/girar”, “trepar e balançar/embalar”. Por serem atividades que 

traduzem significados de ações historicamente desenvolvidas e 

culturalmente elaboradas, devem estar presentes em todos os ciclos em 

níveis crescentes de complexidade” (SOARES, et al 2009, p. 76). 

 

 

                   O currículo discute questões relativas à produção de desigualdades ligadas à 

classe social, faz, propondo que os conteúdos sejam abordados da perspectiva da classe 

trabalhadora, mas conserva os conteúdos hegemônicos em seu bojo.   

Concordamos com Neira e Nunes (2006) quando afirmam que: “a Educação 

Física Escolar do currículo crítico-superador, tem sofrido a influência da escola 



capitalista, ao apresentar conteúdos e métodos que perpetuam e reproduzem a condição 

de classe.”  

A avaliação evidencia a influência do paradigma tyleriano (avaliação por 

objetivos), na medida em que busca saber o quanto o aluno se aproximou dos objetivos 

traçados no Projeto Pedagógico, em que busca o retorno dos conteúdos desenvolvidos e 

ainda, quando busca o retorno dos conteúdos trabalhados numa relação de equivalência 

com a faixa etária ou a série, contrariando a proposta de superação do discurso da 

pedagogia tradicional. 

Embora os autores declarem que a avaliação não se reduz a partes, que não se 

reduz a medir, classificar, comparar, selecionar alunos e não se reduz à análise de 

condutas esportivo-motoras, a gestos técnicos ou táticas, consideram a nota como uma 

síntese qualitativa, uma constatação do quão próximo o aluno encontra-se dos objetivos 

do Projeto Pedagógico. Ela não representa compensação nem castigo. Nesse sentido, 

podemos considerar que a referência para avaliar continua sendo o ensino, assim sendo a 

perspectiva do controle, da regulação permanece. Cabe perguntar: Como intervir e 

transformar na sociedade se a escola valida os valores e interesses dessa mesma sociedade 

por meio de suas práticas?   

Na perspectiva de Darido (1999), a proposta crítico-superadora de Soares et 

al (1992) avalia para intervir na realidade; a avaliação deve promover uma reflexão 

pedagógica que os autores compreendem como projeto político pedagógico, político 

porque encaminha proposta de intervenção e pedagógico porque possibilita uma reflexão 

sobre a ação dos homens na realidade. Nesse sentido, essa vertente avalia não só 

conhecimentos, habilidades e atitudes, bem como, busca compreender como adquirimos 

conhecimento e como foi sendo construído historicamente. Os instrumentos utilizados 

são registros sistemáticos que sugerem uma avaliação contínua e processual. A avaliação 

caracteriza-se como um contínuo diagnóstico. No entanto, essa perspectiva não descarta 

os aspectos quantitativos.  

A perspectiva crítico-superadora propõe que a avaliação deve aproximar-se 

da avaliação institucional e curricular buscando uma unidade, num fazer coletivo, ou seja, 

tem que estar coerente com o projeto político pedagógico da escola. 

A crítica à escola capitalista não ficaria limitada a análise marxista. A fim de 

transcender essa visão, Kunz (2005) apresenta uma proposta curricular denominada 

crítico-emancipatória que conforme Neira e Nunes (2006,p.118) é “[...] fundamentada na 

teoria da ação comunicativa do filósofo crítico Jurgen Harbemas. Esta visão valoriza a 



compreensão crítica do mundo, da sociedade e de suas relações, sem a pretensão de 

transformar estes elementos por meio escolar.”  

A avaliação nesta perspectiva, segundo Matiello Junior (2005), vai 

acontecendo durante o processo. Quanto às questões, os próprios alunos constroem com 

o auxilio do professor, o qual exerce o papel de provocador, instigador da curiosidade e 

da reflexão crítica. 

Ao descrever a concepção que fundamenta o currículo emancipatório, 

Matiello Junior (2005, p.110) afirma que ela deve ser necessariamente: 

 

[...] acompanhada de uma didática comunicativa, pois ela deverá 

fundamentar a função do esclarecimento e da prevalência racional de 

todo agir educacional [...] o aluno enquanto sujeito do processo de 

ensino deve ser capacitado para a sua participação na vida social, 

cultural e esportiva, o que significa a aquisição de uma capacidade de 

ação funcional, mas também de reconhecer e problematizar sentidos e 

significados nesta vida, através da reflexão crítica [...] maioridade ou 

emancipação devem ser colocadas como tarefa fundamental da 

Educação. 

 

 

 Esclarecimento é entendido como um processo de libertação do jovem das 

condições que limitam o uso da razão crítica e com isto todo o seu agir social, cultural e 

esportivo.  A avaliação nessa perspectiva fundamenta o planejamento e se dá segundo 

Matiello Junior (2005, p.112) em três momentos:  

 

a) inicial (parte do conhecimento dos alunos sobre o tema, suas 

hipóteses e referências), b) formativa (o que estão aprendendo como 

estão acompanhando o sentido do projeto) e c) final (o que aprenderam 

em relação às propostas iniciais e quais as novas possibilidades de 

relações que são capazes de estabelecer).  

 

 

Para Darido, o aluno na Educação Física deve ser avaliado em suas dimensões 

cognitiva, motora e atitudinal; o professor deve verificar a capacidade de o aluno 

expressar-se por diferentes linguagens sobre os conhecimentos sistematizados relativos à 

cultura corporal de movimento. Aponta que nos momentos de avaliação outras categorias 

podem ser enfatizadas e para que isso possa acontecer é necessário diversificar os 

instrumentos atentando para os objetivos e de acordo com às situações de ensino. Sobre 

isso Darido (1999, p. 15) considera: 

 



Aliás, o problema da avaliação não está na escolha dos instrumentos de 

avaliação e sim na concepção que cerca a sua utilização. Assim, pode-

se pensar no uso de provas teóricas, trabalhos, seminários, avaliação de 

habilidades e atitudes através de gravação em vídeo tape, observações 

sistemáticas, uso de fichas, inclusive do emprego de testes de 

capacidades físicas. O problema não está no modo de coletar as 

informações, e sim no sentido da avaliação, que deve ser de um 

contínuo diagnóstico das situações de ensino-aprendizagem. 

 

 

A diversificação de instrumentos tem para Esteban um sentido singular: 

refere-se a um processo de compreensão e não de dominação. Segundo a autora, “para 

avaliar, é preciso produzir instrumentos e procedimentos que nos ajudem a dar voz e 

visibilidade ao que é silenciado e apagado. Com muito cuidado, porque a intenção não é 

melhor controlar e classificar, mas sim compreender e interagir.” (Esteban 2008, p. 33). 

Dar visibilidade às diferentes culturas constitui-se estratégia de enfrentamento relativo às 

injustiças sofridas pela maioria das pessoas que têm seus direitos básicos negligenciados.  

O contexto atual revela-se paradoxal, pois ao mesmo tempo em que é 

caracterizado pela insegurança e desregulamentação, busca, por meio da educação, o 

controle sobre os currículos, na tentativa de garantir a formação de sujeitos que 

correspondam aos interesses do projeto neoliberal. Esse controle tem nas avaliações 

externas a sua base, por carregarem em seu bojo a lógica da competição e da regulação. 

A diversidade e o contexto democrático provocaram uma mudança na forma 

de pensar o currículo (MOREIRA e CANDAU, 2003) A proposta do currículo cultural 

da Educação Física, com base nos Estudos Culturais, busca dialogar com esse contexto 

multicultural evidenciado nas escolas. Procuraremos na sequência, apresentar a proposta 

do currículo cultural da Educação Física e responder quais conhecimentos esse currículo 

privilegia, que tipo de sujeitos ele pretende formar, e como a avaliação é pensada nesse 

currículo. 

 


