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Dedico esse trabalho ao Sidney, que partiu cedo demais. Você teria
sido um grande professor.
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“Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é
modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez,
se volta problematizado aos sujeitos
pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar”.

Pedagogia do Oprimido (Paulo Freire).
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RESUMO

Não existe educação sem avaliação. É avaliando que se compreende a essência daquilo que se ensina e
daquilo que se aprende. Um professor, enquanto profissional qualificado, precisa apresentar
conhecimentos e saberes teórico-práticos que o permitam realizar avaliações coerentes com suas
concepções pedagógicas. Entende-se que esse professor desenvolve tais conhecimentos a partir da sua
formação inicial, por meio de um curso de licenciatura. É verdade, todavia, que a forma que a avaliação
é ensinada na formação de professores, assim como as práticas avaliativas vivenciadas durante a vida
podem influenciar diretamente a futura prática docente de estudantes de graduação. Dessa forma, o
presente trabalho buscou, por meio de uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva, investigar como
funciona o processo de ensino-aprendizagem da avaliação educacional no curso de licenciatura em
Educação Física da Universidade de Brasília. Para isso, buscou-se os discentes e docentes do curso em
questão, visando um diagnóstico da formação em avaliação. A partir de questionários e entrevistas foi
constatada a existência de dois campos: o real, que descreve a forma como as práticas avaliativas e o
ensino da avaliação cotidianamente ocorrem, e o potencial, que descreve como tais processos poderiam
ou deveriam ocorrer. Foi possível, a partir da pesquisa realizada, compreender que a avaliação realizada
dentro das disciplinas do curso, assim como o ensino da avaliação não correspondem ao proposto pelo
Projeto Político Pedagógico do curso, tampouco com as vontades e aspirações sócio-pedagógicas dos
próprios discentes e docentes.

Palavras-chave: Formação de professores. Avaliação Educacional. Educação Física Escolar.
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ABSTRACT

There is no education without evaluation. It is by evaluating that one understands the essence of what
is taught and what is learned. A teacher, as a qualified professional, must present theoretical-practical
knowledge that allows him to evaluate coherently with their pedagogical conceptions. It is understood
that this teacher develops such knowledge from their initial formation, through an undergraduate
course. It is true, however, that the way assessment is taught in teacher education, as well as the way
assessment is experienced during life, can directly impact the future teaching practices of
undergraduate students. Thus, the present work sought, through qualitative descriptive research, to
investigate how the teaching-learning process of educational assessment works in the undergraduate
course in Physical Education at the University of Brasília. In order to do so, the students and
professors of the course in question were sought, seeking a diagnosis of training in evaluation. Based
on questionnaires and interviews, the existence of two fields was found: the real, which represents the
way assessment practices and teaching of evaluation occur daily, and the potential, that describes how
such processes can or should occur. It was possible, through the fulfillment of the research, to
understand that the assessment carried out within the course's disciplines, as well as the teaching of
evaluation, does not correspond to that proposed by the Political Pedagogical Project of the course,
nor with the wishes and socio-pedagogical aspirations of the students and professors themselves.

Key-words: Teacher formation. Educational Evaluation. School Physical Education.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A avaliação é um dos processos primordiais da educação. Sem ela, é fácil se afastar do
principal objetivo de um professor: o desenvolvimento integral do aluno, abordando aspectos afetivos,
cognitivos e motores, considerando sempre os objetivos pré-estabelecidos e compreendendo o
contexto em que o aluno está inserido. Tendo como referência Luckesi (1998), Bratifische (2003),
Mendes (2006) e Chueiri (2008), pode-se afirmar que avaliação é um processo que revela o que o
aluno aprendeu e como ele aprendeu, devendo ser diagnóstica, inclusiva e contínua. É um processo de
mudança, que visa à cooperação entre o aluno e o docente, adotando um caráter orientador e
acolhedor. A tarefa do avaliador é um eterno exercício de interpretação de sinais e indícios, a partir
dos quais se manifesta juízo de valor e tomada de decisão, sempre acompanhada de diálogo com o
aluno (LUCKESI, 1998).

Tendo em vista a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, afirma-se
que a mesma tem papel fundamental na formação de professores (MENDES, 2006). É essencial
compreender a avaliação não apenas como uma etapa do processo educativo, mas como um tema
próprio e complexo, que se relaciona com todas as nuances do ensino. O processo de formação de
professores está ligado diretamente à educação básica e de forma cíclica, uma vez que o aluno da
educação básica de hoje, será o professor em formação de amanhã, que logo mais voltará à escola
como educador. A partir dessa ideia, e dos trabalhos de autores como Sordi (1993), Romanowski
(2002) e Mendes (2006), é possível perceber que a discussão a respeito de avaliação também precisa
ocorrer no âmbito do ensino superior, e mais especificamente, nas licenciaturas.

É dentro das licenciaturas que ocorre, não apenas a formação de professores, mas a
construção do perfil de educador a ser buscado (GATTI, 2010). É por isso que entender as prioridades
dessa formação, por meio da análise de currículos, projetos pedagógicos e objetivos pré-estabelecidos,
nos auxilia a compreender o rumo que está sendo seguido dentro da educação, assim como identificar
problemas ou falhas nesse sistema, de modo a refletir e repensar concepções e práticas (GATTI,
2016). A partir de uma análise sistêmica da educação, é possível estabelecer relações entre a avaliação
e a formação de professores, identificando nexos e construindo possibilidades para o futuro
(MENDES, 2006).

Embora as licenciaturas apresentem semelhanças entre si, principalmente na parte dita
“pedagógica’’, existem particularidades inerentes a diferentes áreas que fazem com que o processo de
ensino-aprendizagem se desenvolva de maneiras únicas (FUZII, 2010). No caso da Educação Física
(EF), essas particularidades são ainda mais acentuadas, pois se trata de uma disciplina como nenhuma
outra. Por conta disso, tanto o currículo, como o projeto pedagógico se diferenciam das demais
licenciaturas. Isso significa que um professor de Educação Física não é igual a um professor de
Matemática, as formações serão diferentes, os objetos de estudo serão diferentes, o perfil visado será
diferente, e portanto, a avaliação também será diferente (SANTOS, 2014). A avaliação, porém,
divide-se em duas aqui: o tema avaliação, que deve ser entendido como componente pedagógico na
construção de conhecimento do professor; e o processo avaliativo, que se trata da maneira com que a
avaliação é realizada dentro das disciplinas do próprio curso. Essa diferenciação é importante tendo
em vista que ambas fazem parte da vida do aluno durante a formação, porém com objetivos e
implicações totalmente diferentes.
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1.2 Objetivos do trabalho

A partir da reflexão a respeito da avaliação e de seus papéis dentro da licenciatura, surge um
novo questionamento: como a avaliação é, de fato, trabalhada, durante a formação de professores? A
resposta para essa pergunta é de extrema importância, pois nos permite realizar um diagnóstico do
curso de licenciatura, identificando problemas e auxiliando na construção de uma formação cada vez
melhor para os futuros professores (MENDES 2006). Essa formação visada, deve ser pautada em
conteúdos estruturados e completos, desenvolvidos a partir de concepções teóricas concretas e
conectadas à realidade por meio da prática (MENDES, 2006; NEVES, 2008). Desse modo, o primeiro
objetivo deste trabalho é entender como a avaliação educacional é ensinada no curso de
licenciatura em Educação Física da Universidade de Brasília (UnB).

Ainda sobre a Licenciatura, deve-se lembrar de que o foco da formação de professores é a
preparação dos alunos para a prática docente. Sabendo disso, as disciplinas da licenciatura têm o
dever de proporcionar aos professores em formação, não apenas teoria e prática, mas ferramentas que
permitam que esse aluno construa sua própria autonomia, se tornando parte de um processo
emancipatório que tem como norte o pensamento crítico. É com base no trabalho de autores como
Mendes (2006), Neves (2008), Bratifische (2008), Bermudes (2013), Gatti (2015) e tantos outros, que
se entende a importância de uma formação que contemple a concepção de um profissional que tem
condições de confrontar-se com problemas complexos e variados. Visa-se a afirmação do professor
como profissional capaz e qualificado, deixando-se a ideia de improviso, ou até mesmo de um
professor meramente técnico (GATTI, 2010). É a partir dessas ideias que se entende a importância da
qualidade do professor em formação, ele precisa estar preparado para assumir a imensa
responsabilidade que acompanha a docência, e para isso, conteúdos essenciais não podem ser
desconsiderados. Dito isso, o segundo objetivo deste trabalho é investigar como a avaliação
educacional é aprendida pelos alunos de graduação do curso de licenciatura em Educação Física
da Universidade de Brasília.

Visando atingir esses dois grandes objetivos, foi realizada uma pesquisa com os indivíduos
que compõem o processo educativo em foco. Por meio da coleta, análise e discussão de dados
quantitativos e qualitativos (obtidos por meio de questionários e entrevistas), o diálogo entre as
perspectivas de alunos e professores foi estabelecido. A partir desse movimento dialógico, buscou-se
compreender o ensino da avaliação no curso de Licenciatura em EF da UnB em dois campos: o real e
o potencial. Foi possível observar que os processos avaliativos realizados nas disciplinas apresentam
características conteudistas e classificatórias, podendo influenciar negativamente a futura prática
pedagógica dos estudantes. Também foi possível constatar que o ensino da avaliação educacional
ocorre de forma subliminar e superficial durante a formação em Educação Física, não oferecendo aos
licenciandos oportunidades de vivenciar uma avaliação alternativa da cultura atual, na prática.
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2  CONTEXTUALIZANDO FORMAÇÃO, AVALIAÇÃO E EDUCAÇÃO

2.1 Ensino e Aprendizagem

É fundamental, para o desenvolvimento desse trabalho, definir o que é o processo de
ensino-aprendizagem em si. Primeiramente, deve-se entender que se tratam de dois processos
distintos: o ensino e a aprendizagem, estudados e compreendidos a partir dos trabalhos de Kubo
(2001), Prabhu (2003), Martini (2005), Menezes (2014) e Freire (2020). Para elucidar essa
diferenciação entre ensino e aprendizagem, Prabhu (2003) afirma que “ensinar é, no máximo, esperar
que o melhor aconteça’’ (p.91). Essa afirmação parte do entendimento das diferenças estruturais entre
as naturezas do ensino e da aprendizagem, sendo que o ensino é o que o professor faz, e o aprender é
o que acontece com o aprendiz. A utilização dos verbos não é por acaso, uma vez que o ensino é um
processo que pode ser planejado, iniciado ou paralisado, pode se optar por fazê-lo ou não, conduzi-lo
de uma forma ou de outra, enquanto a aprendizagem é imprevisível, intangível, não pode ser
interrompida ou controlada (PRABHU, 2003). Assim, define-se que o ensino é uma atividade
intencional e a aprendizagem é um fenômeno desejado (PRABHU, 2003).

As ideias defendidas por Prabhu (2003) podem ser encontradas em toda a obra de Paulo
Freire (2020), obra essa que foi analisada e complementada por autores como Martini (2005), que
discutiu as obras de Freire e do filósofo alemão Heidegger e concluiu que ambos encontram-se
teoricamente ao discutir o ensinar como “deixar aprender’’. A autora mostra que tanto o professor
quanto o aluno, ensinam e aprendem durante o processo educacional, e afirma que uma educação que
se diz formadora deve compreender as diferentes funções que cada um dos atores pode exercer, afinal,

''aquele que pretende ensinar, enquanto alguém que aprende a pensar, precisa mergulhar fundo
na aventura do pensamento, desejando sempre encontrar formas de convidar e acompanhar a
atividade de pensar do aprendiz, sem ter a certeza de possuir o mapa do caminho do
pensamento '' (p. 13).

Menezes (2014), outra autora que aborda a obra de Freire, segue por essa linha ao dizer que,
para que o ensino seja integral, formativo e humano, é preciso levar em consideração elementos
fundamentais encontrados na teoria freiriana, tais como o diálogo e o desenvolvimento de consciência
crítica. Para Freire (2020), o diálogo é o ponto de partida de qualquer ação educativa emancipatória.
Segundo o autor, a dialogicidade é fundamental para que educadores e educandos se desenvolvam, e
para que, por meio do seu desenvolvimento, desenvolvam o outro. Essas ideias são essenciais para
que se entenda de que tipo de ensino e de que tipo de aprendizagem se está falando quando o
“processo de ensino-aprendizagem’’ for discutido nessa pesquisa.

Inicialmente, ao falar do ensino e da aprendizagem da avaliação na licenciatura em Educação
Física, deve-se entender que esse trabalho trata de três temas diferentes, mas que estão intrinsicamente
relacionados: (1) a formação de professores; (2) a avaliação educacional e (3) a Educação Física.
Definidas as temáticas que serão desenvolvidas, é importante expor que, embora os temas estejam
interligados, estudos que estabelecem uma relação entre a formação de professores e a avaliação são
escassos, estudos sobre o processo de ensino da avaliação nos cursos de licenciatura são raros, e
pouco se investiga dentro da Educação Física nesses tópicos (MENDES, 2006; FUZII, 2010). Embora
sejam poucos, os trabalhos que abordam esses temas estabelecem nexos entre eles, mostrando que a
literatura, mesmo que não intencionalmente, propicia o desenvolvimento de ideias e reflexões que
relacionam temáticas diferentes, todos dentro do universo da Educação. É o caso de autores como
Mendes (2006), Neves (2008), Fuzii (2010) e Gatti (2017) que por meio de seus trabalhos,
estabelecem nortes a seguir quando se fala sobre licenciatura, avaliação e Educação Física.
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2.2 Formação de professores

A princípio, ao se refletir sobre a formação de professores, alguns pontos importantes devem
ser levantados, e referenciando as falas de Gatti (2010, 2016, 2017), alguns pressupostos podem ser
considerados de modo que os fundamentos para discutir qualidade formativa de professores sejam
enfatizados. Em seu trabalho, a autora cita quais aspectos são indispensáveis para uma rica discussão
a respeito da formação de professores, enfatizando de que maneira eles estão inseridos no processo e
quais são suas implicações.

Em primeiro lugar, Gatti (2016) afirma que o fato educacional é cultural, de modo que não
pode ser restringido a técnicas ou as tecnologias, a educação está imersa na cultura e não se acha
apenas vinculada às ciências. Também se refere ao papel central do professor, sendo ele uma figura
imprescindível, dotada de responsabilidade e insubstituível. Uma vez que o professor é bem formado,
ele detém um saber único, composto por conteúdos e conhecimentos aliados à didática (GATTI,
2016). Nessa mesma linha, enfatiza-se que o núcleo do processo educativo é a formação do aluno,
formação essa que visa um pensar que possa distinguir fatos e questões, desenvolvendo o sentido
crítico na busca pela autonomia. Gatti (2016) afirma também que é preciso considerar a
heterogeneidade cultural e social de professores e alunos, diversificando-se práticas educacionais.

A respeito da formação de professores, Gatti (2016) afirma que as práticas educativas
institucionalizadas determinam em grande parte a formação de professores e, na sequência, a
formação de seus alunos. A partir do cenário social, a autora explica que as ações educacionais,
formais ou não, colocam-se entre o propiciar a transformação ou o exacerbar a exclusão. Uma vez que
processo e resultado estão indissociavelmente inter-relacionados, é preciso refletir sobre as práticas
formativas e como elas possibilitam ou não a aquisição de conhecimentos, valores e atitudes, e quais
(GATTI, 2016).

No âmbito da licenciatura, Gatti (2016) diz que ‘’embora os currículos encontrem boa
sustentação no discurso científico clássico, o volume e a constante mudança em conhecimentos, áreas
de saber e formas de conhecer, trazem para os currículos escolares e a formação dos docentes um
grande desafio’’ (p. 166). Esse desafio, segundo a autora, transforma-se em um redemoinho, onde o
crescimento substancial de conhecimentos em diferentes ramos torna quase impossível sua aquisição
em uma determinada etapa da vida e soluções simplistas apenas produzem mais questionamentos,
aumentando o problema. É preciso mobilização, repensando posturas, estruturas e processos de
formação ao mesmo tempo em que questionam-se os formadores (GATTI, 2016).

Em suas pesquisas sobre a formação de professores, Gatti (2010, 2016, 2017) refere-se muitas
vezes aos conceitos de profissionalidade e profissionalização, conceitos esses que são muito
importantes para a compreensão da profissão professor. A profissionalidade é o “conjunto de
características de uma profissão que enfeixam a racionalização dos conhecimentos e habilidades
necessárias ao exercício profissional’’ (GATTI, 2010, p. 1360), ou seja, são as condições de cada
docente para o exercício de seu trabalho. Já a profissionalização, “implica a obtenção de um espaço
autônomo, próprio a sua profissionalidade, com valor claramente reconhecido pela sociedade’’
(GATTI, 2010, p, 1360), de modo que essa está relacionada a busca da autonomia por meio da
confirmação do professor como profissional qualificado e insubstituível.

Uma vez que mudanças na estrutura de instituições e cursos formadores de professores
esbarram nas representações tradicionais construídas historicamente e também nos interesses
instituídos (GATTI, 2010), e sabendo que as licenciaturas estão a serviço da sociedade, que impõe
ideias e tendências (MENDES, 2006), é preciso, na formação de docentes, considerar uma formação
cultural ampliada ao mesmo tempo em que uma formação em conhecimentos específicos, sem deixar
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de lado a compreensão do sistema escolar e da escola (GATTI 2010). É essencial a relação entre o
exercício profissional e os saberes inerentes a profissão (dimensões cognitivas, sociais e afetivas que
constituem a prática docente) tendo em vista que o ensino é o foco da sua profissão e o elemento
definidor de sua profissionalização (GATTI, 2010).

É fundamental, ao tratar da formação de professores, compreender a importância de
percepções conscientes e inconscientes. A aprendizagem implícita pode ser caracterizada como a
aprendizagem que ocorre independentemente da tomada de consciência do processo educativo e do
conhecimento apropriado (JARVIS, 2015). Essa conceitualização é importante pois, segundo Gatti
(2010), as experiências e sentimentos vivenciados por futuros professores podem influenciar
diretamente as práticas docentes desses indivíduos. O que ocorre, todavia, é que a memória consciente
de grande parte das vivências das pessoas é incompleta (JARVIS, 2015). Dessa forma, muito daquilo
que se interioriza cognitivamente a partir de momentos formativos é baseado majoritariamente em
percepções (JARVIS, 2015). Ao afirmar que grande parte do conhecimento desenvolvido se faz de
forma implícita, Jarvis (2015) argumenta que as teorias de aprendizagem permanecerão incompletas
enquanto a influência do não-consciente não for devidamente abordada. A formação de professores,
enquanto processo regido por teorias pedagógicas, realiza-se também por meio de percepções, sejam
elas conscientes ou inconscientes (GATTI, 2016).

2.3 Avaliação educacional e a licenciatura

Quando se fala sobre avaliar, um grande obstáculo encontrado pelos professores é a falta de
conhecimento a respeito dos propósitos de uma avaliação e das características que a mesma deve
apresentar. É comum no processo educativo, como é denunciado por Bittencourt (2001), Mendes
(2006), Bratifische (2008), Bermudes (2013) e Santos (2014), ser adotada uma postura que privilegia
uma abordagem quantitativa no processo avaliativo, tratando a avaliação como uma simples medição.
Na literatura, identificam-se muitos problemas na avaliação educacional. Na educação básica, esses
problemas se enraízam, se agravando no ensino superior, inclusive dentro das licenciaturas
(MENDES, 2006). Para entender a avaliação educacional como processo, e suas implicações na
formação de professores e na Educação Física, é preciso analisar como funciona de fato a avaliação
no ensino superior.

Diversos autores (Sordi, 1993; Bittencourt, 2001; Elicker, 2002; Romanowski, 2002; Chaves,
2003; Mendes, 2005; Neves, 2008; Fuzii, 2010; Gatti, 2017) discutem a formação de professores e a
avaliação e todos são unânimes em confirmar que a avaliação não é levada a sério no ensino superior.
Assume-se que a avaliação deve ser tema de interesse apenas de disciplinas ditas “pedagógicas”, o
professor não é estimulado a entender a teoria que existe por detrás de cada prática e as práticas
avaliativas utilizadas dentro das disciplinas são arcaicas e diferem completamente da teoria aprendida
pelos alunos (MENDES, 2006).

É indiscutível a importância de uma aprendizagem completa e abrangente, portanto, surge a
necessidade de que a avaliação também possua as mesmas características. É preciso entender,
primeiramente, que a avaliação parte dos professores e é baseada nos saberes que os mesmos
consideram essenciais dentro da disciplina em questão. Devemos lembrar, que o atual professor dos
cursos de licenciatura é, na sua grande maioria, produto de uma escola tradicional, que exigia do
aluno a reprodução do conhecimento ‘’repassado’’ pelo professor (NEVES, 2008).

Isso mostra que é necessário refletir sobre como os educadores pensam a avaliação antes de
qualquer outra coisa, afinal, como disse Hoffmann (2005, p. 13) ''Reconstruir as práticas avaliativas
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sem discutir o significado desse processo é como preparar as malas sem saber o destino da viagem’’.
É fundamental que a avaliação seja capaz de dialogar com a complexidade do real, com a
multiplicidade de conhecimentos, com as particularidades do sujeito, com a dinâmica individual e
coletiva, com a diversidade de lógicas, dentro de um processo costurado pelos múltiplos papéis,
valores e vozes sociais, perpassando pelo confronto de interesses individuais e coletivos (Esteban,
2002). Entendendo a importância e a complexidade da avaliação também se entende a necessidade de
oferecer condições propícias para que os estudantes tornem-se professores com capacidade real de
realizar a avaliação escolar da maneira correta (MENDES, 2006).

O professor é, antes de qualquer coisa, uma pessoa. Uma pessoa que construiu durante sua
vida e sua formação, saberes próprios e únicos. Isso significa que diferentes educadores compreendem
a avaliação de diferentes maneiras, adotam variadas perspectivas de acordo com sua vivência e
conhecimentos adquiridos, além de serem influenciados pela realidade do local em que se encontram
(Bermudes, 2013). O professor, embora norteado pelos objetivos pré estabelecidos, tem a liberdade de
agir com a formalidade e a informalidade na maneira e no momento de avaliar, estabelecendo critérios
formais que foram construídos de acordo com seus saberes, e analisando-os por meio da observação
informal. É preciso, todavia, compreender que a prática avaliativa se dá por meio da união
complementar entre teoria e prática, de modo que tanto aspectos formais quanto informais precisam
estar pautados na teoria, e que essa teoria, esse discurso, deve se materializar na prática a partir da
contextualização (NEVES, 2008)

A partir do trabalho de Bittencourt (2001), que teve como objetivo construir uma metodologia
de avaliação a serviço da aprendizagem, transformando-a em processo e não apenas em produto final,
nota-se que existem motivos que impedem a aproximação entre teoria e prática. Segundo a autora, os
professores não fazem uma seleção pessoal das teorias pedagógicas ao realizar avaliação, elas são
impostas. As teorias não são ouvidas justamente por não se acreditar suficientemente nelas, assim
retornando a práticas tradicionais já interiorizadas por esses professores (BITTENCOURT, 2001).
Fica nítido a partir das ideias da autora como a falta da autonomia impacta diretamente a prática
pedagógica dos professores. Se não ocorre o desenvolvimento do pensamento crítico aliado a uma
postura transformadora, naturalmente recorre-se a ideias e atitudes com as quais estamos
acostumados, e como a avaliação, tanto na educação básica, quanto no ensino superior é caracterizada
por práticas qualitativas constantemente criticadas na literatura (MENDES, 2006), o único resultado
possível é a reprodução dessas mesmas práticas, mesmo dentro de um curso de licenciatura.

Uma vez estabelecida a necessidade da prática docente ocorrer em sua totalidade, surge a
urgência de que todos os aspectos que acompanham o aprendizado também sejam compreendidos
como parte de um sistema complexo e interligado. A avaliação pode ser entendida como a cola que
une todo esse sistema, ela participa de todas as etapas do processo de aprendizagem e é a partir dela
que se reflete sobre o andamento e a eficácia do procedimento em exercício (BERMUDES, 2013). A
avaliação não se resume a partes ou períodos determinados, nem pode ser reduzida a atos simples
como medir, comparar, classificar e selecionar alunos. Não se escolhe quando a avaliação começa e
quando termina, pois, o processo de aprendizagem em si envolve avaliação (BERMUDES, 2013).

Compreendendo a complexidade da avaliação, suas particularidades e seu papel central no
processo educativo, precisamos abordar também a maneira como se avalia dentro dos cursos
superiores, e mais especificamente, dentro das licenciaturas. Existe uma grande contradição
vivenciada nos cursos de formação de professores: ao mesmo tempo em que os professores
formadores possuem uma concepção escolanovista e uma expectativa de transformação do ensino nas
atuais concepções educacionais, eles atuam num ambiente com um formato tradicional e continuam
com uma prática que valoriza apenas a avaliação classificatória, na qual o foco está nas notas e na
aprovação ou reprovação do aluno (MENDES, 2006). A partir disso, podem surgir problemas na
formação dos futuros docentes uma vez que a formação de profissionais com capacidades para

21



desenvolver processos avaliativos mais críticos depende da criticidade presente no próprio processo
de formação (MENDES, 2006).

Em suas pesquisas, autores como Sordi (1993), Mendes (2006) e Bratifische (2008)
denunciam que a avaliação possui, muitas vezes, um caráter excludente e opressivo, fazendo com que
os alunos se distanciem não apenas do processo avaliativo mas do saber como um todo. Ao adotar
uma postura inclusiva permitindo que os alunos compreendam o processo em que estão inseridos, o
professor se aproxima dos seus alunos, transformando o processo de aprendizagem em um diálogo
rico e acolhedor. A avaliação, portanto, deve visar a cooperação com o aluno, respeitando suas
individualidades, sua essência e sua capacidade, assim adotando um caráter orientador
(BRATIFISCHE, 2008). Quanto maior for a aproximação entre aluno e professor, mais fácil será para
o educador identificar potencialidades, necessidades, vontades e interesses no discente, que se sentirá
cada vez mais motivado, amparado e seguro dentro do processo de aprendizagem (BRATIFISCHE,
2008).

É dentro da licenciatura que o futuro professor não apenas aprenderá as teorias e metodologias
sobre avaliação, mas também começará a formular seu próprio entendimento a respeito do tema.
Sabendo que essa construção de saberes e vivências é fundamental para a futura prática docente,
percebe-se que é de grande proveito proporcionar situações em que o aluno tenha liberdade para
refletir a respeito da teoria apresentada nas disciplinas do curso. Fomentar uma visão crítica nos
alunos favorece a formação de professores que se sentem à vontade para repensar e reformular suas
próprias práticas educativas e avaliativas (BERMUDES, 2013). Elicker (2002) adverte sobre a
importância da construção da autonomia do aluno já que esse aluno, se possuir a dimensão do seu
compromisso social como acadêmico, não se submete a fazeres acadêmicos arcaicos e não se contenta
com pouco, se tornando assim protagonista do seu processo de aprendizagem.

2.4 Avaliação e formação na Educação Física

A Educação Física é uma área como nenhuma outra, pois ela se relaciona e dialoga com
diversos campos de conhecimento e se define como disciplina de conteúdo indispensável à formação
educacional, abordando tópicos variados baseados na cultura corporal de movimento. Do mesmo
modo que a formação em Educação Física tem suas particularidades, os aspectos dessa formação
também terão. A avaliação na Educação Física não será igual a nenhuma outra tendo em vista que as
bases para essa avaliação estão no movimento humano, que é o objeto de estudo da Educação Física.
É a partir do entendimento da Educação Física como única, que podemos compreender como ocorre a
avaliação e a formação em sua licenciatura.

A Educação Física, segundo Charlot (2000), ‘’lida com uma forma de aprender que não a
apropriação de saberes-enunciados’’. Isso significa que do mesmo modo que a Educação Física não
pode ser ensinada pelos mesmos meios que outros componentes curriculares, tampouco ela pode ser
avaliada seguindo os mesmos objetivos previamente estabelecidos. O objetivo principal de uma
educação que visa ao corpo, é o próprio corpo, e apenas a partir disso, criam-se narrativas, métodos, e
procedimentos que oferecem suporte a práticas inscritas no corpo (SANTOS, 2014). Diferenças entre
a Educação Física e outras disciplinas ocorrem tanto no objeto de estudo, quanto na finalidade do
aprendizado, isso se exemplifica ao analisar quais saberes são centrais em cada uma e como se dá a
relação entre esses saberes e o sujeito (aluno).

Enquanto outras disciplinas priorizam a relação entre o aluno e o que Charlot (2000) chamaria
de saberes-objetos, que nada mais são do que saberes conceituais, a Educação Física valoriza a
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relação entre o aluno e os saberes procedimentais, caracterizados como saberes de domínio por
Charlot (2000). Embora todas as disciplinas englobem aspectos conceituais, atitudinais e
procedimentais, a Educação Física, diferentemente das outras, aborda esses aspectos partindo do
domínio psicomotor, de modo que o ‘’fazer’’ se torna central e é somente a partir da materialização do
‘’fazer’’ que se dialoga com os outros domínios, promovendo assim um desenvolvimento integral do
aluno a partir do movimento humano.

É por meio da ação que ocorre o aprendizado da Educação Física, de modo que não se pode
analisar o processo de ensino-aprendizagem da Educação Física pelas lentes de outras disciplinas.
Logicamente, é preciso que os professores da área estejam prontos não apenas para ensinar de uma
maneira diferente, mas também para avaliar a partir de uma outra perspectiva (SANTOS, 2014)

Na Educação Física, a avaliação é ao mesmo tempo o cerne de infinitas discussões na
literatura e um tópico pouco aprofundado dentro das escolas e das universidades (FUZII, 2010). Isso
ocorre pois existe um distanciamento entre teoria e prática que também pode ser entendido como um
distanciamento entre o discurso e a ação. Esse afastamento relaciona-se com o modo como se
caracteriza atualmente o ato de avaliar em Educação Física, identificado por Bratifische (2003) e
Souza (1993) e sintetizado por Mendes (2006) ‘’as características das práticas avaliativas
implementadas pelos professores de Educação Física na atualidade [...] direcionam-se na maioria das
vezes exclusivamente à verificação do aprendizado pela análise da capacidade de retenção de
informações e reprodução de movimentos técnicos, desconsiderando-se o desenvolvimento e
progresso global do aluno’’. Segundo a literatura, a maioria dos cursos de Educação Física baseia-se
na educação reprodutora, conformista, priorizando o aspecto técnico no processo de ensino e
aprendizagem em detrimento do aspecto pedagógico-metodológico (MENDES 2006).

A partir do trabalho de Bratifische (2008), entende-se que o processo avaliativo deve ocorrer
durante todo o período de ensino, considerando mudanças durante o próprio processo. Segundo a
autora, o principal objetivo da avaliação é detectar as dificuldades da aprendizagem e suas causas, de
modo que o professor consiga observar as potencialidades e individualidades dos seus alunos, levando
sempre em consideração os objetivos pré estabelecidos (BRATIFISCHE, 2008). Ainda nesse trabalho,
é citada a grande importância da preparação e da qualificação dos professores e que esses devem estar
atentos às mudanças necessárias em sua metodologia para que o aprendizado não seja prejudicado e o
aluno esteja sempre amparado (BRATIFISCHE, 2008).

Os pontos abordados por Bratifische (2008), não são exclusivos da escola, eles se repetem e
se agravam no ensino superior (MENDES, 2006). A partir dos trabalhos de Mendes (2006), Neves
(2008), Fuzii (2010), fica nítido que os problemas na avaliação educacional evidenciados pela
literatura se perpetuam nas licenciaturas e de um modo especial na Educação Física. O curso de
licenciatura em Educação Física, ao mesmo tempo em que possui disciplinas “pedagógicas” e uma
visão majoritariamente escolanovista, não apresenta mudanças no que se diz respeito à avaliação
educacional dentro do próprio curso (FUZII, 2010). Isso significa que enquanto no campo teórico são
trabalhadas concepções pedagógicas progressistas e inovadoras, dentro das disciplinas do curso não
são aplicadas essas concepções, gerando um distanciamento entre discurso e prática (MENDES,
2006). Além disso, mesmo sendo consenso que o tópico de avaliação deve ser um domínio do fazer
docente, os cursos não têm contemplado a formação pedagógica nessa área e trabalham o tema de
maneira subliminar (MENDES, 2006).

É importante dizer, que a dicotomia bacharelado/licenciatura existente na Educação Física
tem um grande peso no debate a respeito da avaliação. É por meio da construção histórica dos perfis
do bacharel e do licenciado que se designam conteúdos para cada um dos cursos, de modo que temas
como didática, avaliação educacional, e metodologia de ensino são tratados como exclusivos da
licenciatura e portanto, não são abordados nas matérias do bacharelado (FUZII, 2010). Essa
delimitação prejudica a formação do professor, tendo em vista que ele, ao passar por essas disciplinas,
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não terá contato com visões pedagógicas a respeito de temas essenciais para sua vida profissional. É
preciso que o currículo da licenciatura em Educação Física tenha seus objetivos bem definidos para
que o resultado da formação esteja de acordo com o projeto político pedagógico do curso (FUZII,
2010).

Outro problema abordado por Fuzii (2010) é o de que a avaliação na Educação Física, quando
realizada, denota claramente os aspectos quantitativos de mensuração do rendimento do aluno, mesmo
se tratando no ensino superior. Por meio de sua pesquisa, o autor mostra que a avaliação não é
desenvolvida de forma clara durante a formação, de modo que questões educacionais e pedagógicas
ficam em aberto, prejudicando a formação docente. Fuzii (2010), cita os trabalhos de Alegre (1993) e
Santos (1996) ao falar sobre a má preparação dos professores de Educação Física a respeito de
avaliação: os professores investigados não tinham claro o significado de modalidades de avaliação e
quando questionados, apresentaram respostas incorretas e evasivas; eles também relataram falhas na
formação inicial, alegando não receberem conhecimento adequado durante a graduação e declarando
que a formação não foi capaz de capacitá-los para avaliar os alunos.

É preciso que a Educação Física, enquanto área, reflita primeiro sobre como os educadores
pensam a avaliação, como eles se relacionam com o tema e qual o valor da avaliação para eles
enquanto prática pedagógica (HOFFMANN, 2005). Segundo Bratifische (2008), a avaliação em
Educação Física escolar deve superar paradigmas históricos. Avaliações que têm como único objetivo
quantificar habilidades desenvolvidas, privilegiando a performance e a estética, são limitadas e
exclusivas. A avaliação em educação física escolar não pode se resumir a medições e testes, deve,
doravante, ser uma mediação entre educador e educando, entre ensino e aprendizagem (BERMUDES,
2013).

É necessário, portanto, compreender como as propostas de formação de professores têm
apresentado a questão da avaliação no âmbito do projeto pedagógico do curso de licenciatura em
Educação Física. Pode ser mais claro quanto ao curso de ef da unb

2.5 O currículo e a legislação

Esse trabalho se propõe a investigar o curso de licenciatura em Educação Física da
Universidade de Brasília, portanto, é imprescindível que seja analisado o Projeto
Político-Pedagógico do curso (PPP) para melhor entendermos os objetivos propostos para os
discentes e o perfil de professor esperado na formação. A proposta aprovada pelo colegiado do curso
de licenciatura em Educação Física da UnB em 2011, apresentou uma nova estrutura curricular,
pautada nos princípios da resolução CNE/CP 01/02 e com enfoque em uma formação centrada no
desenvolvimento de competências pedagógicas. A seguir, será discutido o documento que descreve o
projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em Educação Física da UnB, aprovado em 19 de
setembro de 2011.

O novo currículo foi distribuído por meio de quatro componentes curriculares: formação
pedagógica, enriquecimento cultural, formação para pesquisa e formação técnico-científica aplicada à
cultura do movimento humano. Além disso, é proposto que a formação ocorra por meio da dinâmica
estabelecida entre ação-reflexão-ação, de modo que o estudante primeiramente tenha contato com a
realidade escolar para depois submeter as experiências vivenciadas a uma reflexão crítica e por fim,
retornar a escola para uma ação transformadora.

A proposta enfatiza que o curso deve procurar formar professores-pesquisadores, por meio de
quatro grandes eixos que se interligam: observação, participação, regência e pesquisa. Visa-se, com
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esse currículo, a formação de educadores capazes de refletir criticamente sobre a ação educativa e a
superação da noção de formação de professores calcada no modelo de racionalidade técnica.
Entende-se que para o ato pedagógico não cabem soluções padronizadas nem receitas prontas.

Segundo o documento, o educador em formação deve ser avaliado em função da sua
capacidade de aplicação de seus conhecimentos em sua prática pedagógica, de forma contextualizada
e crítica; o foco não deve estar no domínio dos conhecimentos em si. É discutida a natureza
interdisciplinar da Educação Física, que essa não pode ser desconsiderada e também é dito que a
licenciatura é uma formação inicial, precisando ser complementada ao longo da carreira.

Segundo a proposta, o objetivo do curso é descrito como “realizar a formação de professores
de Educação Física para atuar em escolas de educação básica, por meio de uma concepção crítica e
socialmente referenciada, que tenha em atenção a omnilateralidade, bem como por meio do
desenvolvimento de ações pedagógicas de complementação e consolidação’’ (UNB, 2011). A partir
desse objetivo, devem se desenvolver competências básicas do educar, a fim de que o professor de
Educação Física seja criativo, versátil, crítico, habilidoso, capaz, consciente, experiente, pesquisador e
comprometido.

Seguindo a linha de raciocínio deste trabalho, destacam-se algumas qualidades estabelecidas
pelo currículo como essenciais para o professor em formação, entre elas estão: (1) a criatividade no
desenvolvimento de metodologias de ensino apropriadas às especificidades próprias dos alunos; (2) a
criticidade ao refletir sobre as propostas educacionais aplicadas a corporeidade, de maneira a analisar
os seus pressupostos teórico-metodológicos e transformá-los quando necessário; (3) a experiência no
domínio de estratégias eficientes e adequadas de planejamento e avaliação da aprendizagem; e (4) a
prática pesquisadora capaz de dedicar-se à dimensão investigativa associada ao seu próprio fazer
pedagógico.

Em seguida, o documento discute o perfil profissional esperado dos professores e como deve
ocorrer a formação dos mesmos. Define-se que o licenciado deve ser formado para intervir
pedagógica e cientificamente no ambiente escolar e que ele deve apresentar aprofundamento em
conhecimentos de natureza técnica, pedagógica, filosófica, histórica e cultural. Ao mesmo tempo, o
curso deve oferecer possibilidades para apropriação de conhecimentos por meio do ensino, pesquisa e
extensão que permitam ao licenciado a apropriação de “concepções psico-pedagógicas e
investigativas estruturadas com base em uma atitude crítico-reflexiva diante da realidade sócio
cultural’’ (UNB, 2011).

Destacam-se as responsabilidades do egresso do curso, que deve demonstrar senso ético nas
dimensões profissional e social e que deve assumir o compromisso político com a redução das
desigualdades sociais e a construção de uma sociedade justa e solidária. Entende-se que esse
professor, durante sua formação, teve contato com debates a respeito de temas ético-morais e que é
preciso que a formação docente contemple conteúdos relacionados à transformação da sociedade,
visando a melhoria na vida de todos. Segundo a proposta, o licenciado deve possuir um consistente
embasamento reflexivo e crítico, com ampla visão da história e das questões sociais brasileiras, deve
ser capaz de organizar, planejar, administrar e avaliar a sua prática pedagógica e também ser capaz de
participar e efetivar as transformações políticas e pedagógicas nas escolas.

O documento também estabelece os princípios norteadores do curso, deixando claro a
centralidade que a docência deve assumir durante toda a formação. Segundo a proposta, ‘’a
experiência docente faz parte de um eixo transversal que articula todas as disciplinas e todas as etapas
da ação educativa desde o planejamento até a avaliação e a teorização do fazer pedagógico’’ (p. 19),
de modo que o envolvimento direto com a docência deve acontecer desde o início e ao longo de todo
o curso.
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É essencial que o docente formador atue de forma a servir de modelo, adotando posturas
didáticas coerentes com a estabelecida pelo perfil profissional previsto para os egressos do curso. Para
isso, a organização das atividades curriculares deve levar em consideração as implicações da
transposição didática, o estudante aprender e dominar um conteúdo não significa que ele saiba ensinar
este conteúdo para outras pessoas.

Por fim, o documento aborda a prática dos docentes do curso. É exposto que o professor
formador, na elaboração do plano de curso, deve realizar uma reflexão crítica sobre os conhecimentos
a serem desenvolvidos e as estratégias de avaliação mais adequadas de acordo com os objetivos do
curso. É dito também que esse processo deve ocorrer em conjunto com os alunos, de modo que todos
participem da construção dos objetivos, procedimentos e métodos avaliativos que irão compor o
processo de ensino-aprendizagem da disciplina. O Projeto Pedagógico do curso é claro ao definir o
tipo de avaliação visada nas disciplinas: “o momento de avaliar deve se transformar em um
laboratório de práticas pedagógicas, no qual o docente aproveita o ensejo para capacitar os estudantes
a selecionar, planejar, elaborar e executar diversas estratégias de avaliação’’ (UNB, 2011, p. 38).

Levando em consideração todo o conteúdo que foi exposto, a proposta também deixa claro
que se deve estar atento às transformações acadêmico-científicas da Educação Física e de áreas afins
mediante a análise crítica da literatura especializada com o propósito de realizar uma contínua
atualização e produção acadêmico-profissional.

Nas diretrizes curriculares para os cursos de licenciatura da UnB (2003), é proposto que o
perfil profissional seja definido por algumas características comuns, entre elas estão: a sólida
fundamentação dos conhecimentos da área pedagógica, integrada de maneira orgânica com os da área
específica; o entendimento do processo de aprendizagem como um todo; a não restrição a mera
“transmissão de conteúdo’’; promoção de constante busca por aprimoramento; e a reflexão sistemática
sobre o cotidiano da sala de aula, convertendo-o em objeto de estudo.

Assim como no projeto pedagógico do curso de Educação Física, nas diretrizes curriculares é
discutida a formação prático-teórica, baseada na ação-reflexão-ação e no entendimento do mundo
humano como mundo do fazer, se fazendo, se autoconstruindo. Na dimensão pedagógica, a
efetividade da ação tem tanta importância quanto sua sistematização teórica.

Tendo como referência o objetivo proposto para o curso por meio do Projeto Pedagógico, é
essencial que a formação priorize a construção de habilidades pedagógicas e saberes docentes, para
que o professor em formação seja de fato preparado para a prática educativa. A divisão dos alunos do
curso em dois grupos considera que à medida em que se avança na formação ocorre o
desenvolvimento da capacidade de refletir criticamente sobre a ação educativa. Isso significa que a
progressão na graduação deve se traduzir na construção de conhecimento próprio, de modo que o
licenciado possua um consistente embasamento crítico-reflexivo e uma ampla visão das questões
sócio-político-culturais que envolvem a Educação Física Escolar. É com base nisso que surge a
necessidade que o curso de licenciatura proporcione constante estímulo para que esse
desenvolvimento intelectual dos graduandos aconteça de forma gradual durante todo o processo de
formação docente.

Esse processo de emancipação é essencial para a formação de professores e é imprescindível
para o aprendizado da avaliação educacional. Além da apropriação de conhecimentos teóricos sobre
avaliação, durante a graduação o discente também aprenderá a avaliar ao observar a maneira que os
docentes do curso constroem e desenvolvem seus próprios processos avaliativos. A partir disso,
entende-se que quanto mais avançado no curso o aluno está, mais capaz ele deve ser de organizar e
realizar a avaliação educacional. Isso ocorre pois à medida que o tempo passa, o discente tem contato
com mais disciplinas e estágios, além de vivenciar processos avaliativos a respeito de diferentes
conteúdos, por meio de diferentes ferramentas, seguindo diferentes concepções pedagógicas. É esse
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conjunto que permite o enriquecimento da formação desse futuro professor, uma vez que, ele tendo a
sua disposição um vasto repertório de práticas avaliativas e experiências pedagógicas, será muito mais
fácil relacionar esses saberes com seu conhecimento construído durante a graduação.

3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA

Esta seção lista e descreve os métodos e técnicas de pesquisa que foram utilizados a fim de se
atingir os objetivos propostos neste trabalho. O Quadro 1 sintetiza os procedimentos metodológicos
utilizados, os quais serão detalhados em seguida.

Quadro 1. Especificação dos procedimentos metodológicos da pesquisa

Tipo Teórico-empírica
Natureza Descritiva

Abordagem Qualitativa
Recorte Transversal

Objetivos específicos

i. Entender como funciona o ensino da avaliação
educacional dentro do curso de Licenciatura em

Educação Física da UnB
ii. Entender como funciona o aprendizado da

avaliação educacional dentro do curso de
licenciatura em Educação Física da UnB

Métodos Levantamento de opiniões
Amostragem Rígida

Amostra

a. Alunos do curso de licenciatura em Educação
Física da Universidade de Brasília

b. Professores do curso de licenciatura em
Educação Física da Universidade de Brasília

Técnicas de coleta Questionário Entrevista

Instrumento Roteiro com perguntas
fechadas

Roteiro de entrevista
estruturado

Análise dos dados Estatística descritiva Análise de conteúdo
Fonte: Elaborada pelo autor

Conforme apresentado, a pesquisa realizada é do tipo teórico-empírico, pois as informações
foram coletadas em campo e buscaram descrever o processo de ensino-aprendizagem em relação a
avaliação educacional do curso de Licenciatura em Educação Física da UnB (COOPER &
SCHINDLER, 2016). Com relação à natureza, a pesquisa é classificada como descritiva; embora
tenha sido realizado um levantamento bibliográfico a fim de caracterizar o fenômeno, ainda foi
preciso investigar mais informações de como a avaliação educacional é de fato ensinada e aprendida.
A pesquisa é descritiva em relação aos objetivos pretendidos quando tem por finalidade descrever as
características de uma população, de um dado fenômeno ou de uma experiência (GIL, 2002).

Com relação à abordagem, a pesquisa é qualitativa uma vez que se buscou a compreensão da
realidade sob a perspectiva dos participantes do estudo e dentro do ambiente natural em que o
fenômeno observado se realiza (GODOY, 1995). A pesquisa qualitativa é ideal para compreender em
profundidade fenômenos sociais no contexto em que ocorrem, sob a perspectiva dos participantes do
estudo, analisando suas experiências, interações e comunicações e prover evidências com base nas
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variadas alternativas teóricas utilizadas como referência (GIL, 2002; FLICK, 2009). No que se diz do
recorte temporal, a pesquisa se caracteriza como um estudo transversal, posto que os dados foram
coletados em um único ponto no tempo (COOPER & SCHINDLER, 2016).

A fim de satisfazer os objetivos específicos propostos, os quais levam à compreensão do
processo ensino-aprendizagem da avaliação educacional no curso de licenciatura em Educação Física
da UnB como um todo, a pesquisa foi conduzida por meio de levantamento qualitativo de opiniões. O
levantamento qualitativo de opiniões, realizado por meio de questionários fechados e entrevistas
estruturadas, busca explorar a experiência, memórias e ideias dos indivíduos sobre determinado
assunto (COOPER & SCHINDLER, 2016).

3.1 Perfil da amostra

No que se refere ao processo de escolha da amostra adequada ao estudo, a amostragem se
define pelos alunos e professores do curso que foram questionados e entrevistados, respectivamente.

A amostragem abrangeu dois grupos de participantes: o primeiro grupo é o dos alunos (A) e o
segundo, o dos professores (B). Ambos os grupos constituíram amostragens rígidas em termos dos
critérios de delimitação, visto que são definidos e reconhecidos (FLICK, 2009). Tanto os discentes
quanto os docentes do curso foram consultados, a fim de que os fatos que evidenciam o fenômeno
sejam explicitados pela ótica de ambos os grupos. Ao abordar os dois grupos, foi possível identificar
diferentes perspectivas sobre o fenômeno em estudo, permitindo a complementação ou confrontação
entre as informações declaradas pelos alunos e pelos professores. Assim, foi realizada uma
triangulação de perspectivas para análise das informações coletadas, técnica que prevê a articulação
de distintas perspectivas, ampliando o foco sobre o fenômeno e imprimindo o caráter de cientificidade
ao estudo (FLICK, 2009).

3.2 Instrumentos de coleta dos dados

Definidos os participantes dos questionários e das entrevistas, deu-se início à coleta dos
dados. Por meio de questionários fechados e entrevistas estruturadas com os alunos e professores do
curso de licenciatura, trabalhou-se o objetivo de descrever o processo de ensino-aprendizagem da
avaliação no curso de licenciatura em Educação Física da UnB.

Por meio de dois questionários fechados, um para os discentes e um para os docentes,
pretendeu-se atingir um grande número de pessoas e obter informações rápidas e precisas a respeito
do tema. O questionário se define em uma série ordenada de perguntas que serão acompanhadas de
um texto explicativo sobre a natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade das respostas.
Foram priorizadas perguntas de estimação de modo a conseguir dados que ajudassem na elaboração
de um panorama do processo de ensino-aprendizagem de avaliação. Os questionários foram testados
antes da utilização definitiva para validação do instrumento e era possível que o participante
manifestasse interesse em participar das entrevistas por meio de uma pergunta específica no
questionário.

O diálogo proposto na entrevista estruturada, como um instrumento de coleta de dados,
constitui-se num espaço relacional criado e proposto pelo pesquisador em que o participante
expressará livremente suas opiniões, vivências e emoções que constituem suas experiências no tópico
em questão. Assim, cabe ao pesquisador o controle do fluxo das informações apresentadas, as quais
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fornecem um material para a análise em que é possível encontrar o reflexo da dimensão coletiva a
partir da visão individual dos participantes (MINAYO, 2002; MORÉ, 2015).

As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro composto por perguntas abertas, sendo
realizadas indagações em torno de um questionamento norteador, que tem por objetivo a busca de
sentido para o pesquisador em relação ao objetivo central da investigação. O foco dessas entrevistas
está na averiguação de fatos e na determinação das opiniões sobre esses fatos.

4. COLETA E ANÁLISE DE DADOS

Antes de iniciar a coleta de dados, os participantes foram convidados a participar da pesquisa
por meio dos e-mails institucionais dos alunos e professores e aplicativo de conversas whatsapp; nesse
convite foram exibidos os objetivos do trabalho, uma explanação sucinta sobre a condução do estudo
e o link da página do questionário (variando o link caso fossem professores ou alunos). A seleção dos
entrevistados ocorreu por convite direto a pessoa ou por manifestação de interesse do participante ao
sinalizar no questionário que gostaria de ser entrevistado.

Os questionários ficaram disponíveis durante o período de dois meses, durante o qual
qualquer aluno ou professor do curso de licenciatura em Educação Física da UnB poderia acessá-lo e
responder aos questionamentos. As respostas obtidas foram quantificadas para uma melhor análise de
dados e posterior elaboração da discussão. Antes da aplicação real dos questionários, os mesmos
foram testados para confirmação das perguntas e validação do método.

A primeira entrevista realizada com cada tipo de participante foi uma aplicação piloto do
roteiro de entrevista a fim de desenvolver os procedimentos de aplicação, preparar o pesquisador para
a etapa de coleta de dados, testar o vocabulário empregado e assegurar que as questões feitas
possibilitassem medir as variáveis que se pretendia medir (FRASER & GONDIM, 2004; GIL, 2002).

Em um primeiro momento, foram entrevistados os alunos do curso de licenciatura em
Educação Física da UnB. Foi pedido que comentassem sobre o ensino da avaliação dentro do curso e
sobre a avaliação realizada dentro das disciplinas. Durante a sessão de entrevista, foi indagado de que
maneira a avaliação realizada pelos professores formadores influencia a forma de avaliar dos futuros
professores e quais são as fragilidades do ensino da avaliação. Em um segundo momento, os
professores do curso foram entrevistados e, realizando perguntas similares mas voltadas para a
realidade do docente, buscou-se entender o contraste com as informações já coletadas anteriormente a
fim de obter uma descrição da realidade da avaliação dentro do curso.

As entrevistas foram realizadas de forma remota e foram gravadas para posterior análise. As
entrevistas duraram em torno de uma hora, a depender das respostas dos entrevistados. Nesse sentido,
antes da entrevista, foi aplicado um termo de consentimento aos entrevistados, para que autorizassem
a gravação e utilização dos dados de forma agregada para a pesquisa. Além disso, a literatura sugere
que o pesquisador realize registros concomitantes em diário de campo, bem como suas percepções
acerca da entrevista logo após o encerramento da sessão. Os dados advindos foram fundamentais para
auxiliar na integração das demais informações, cabendo o rigor e disciplina com relação à forma e ao
conteúdo de registro (MORÉ, 2015).

Após a realização da coleta, os dados de ambos os métodos foram analisados por meio da
técnica de análise de conteúdo, que consiste na investigação de informações por meio de
procedimentos sistemáticos e objetivos para a sua descrição e interpretação (BARDIN, 2011), tendo
como objetivo a categorização temática das unidades de análise. Inicialmente foi realizada a análise
dos questionários e em seguida, foi realizada a análise das entrevistas para posteriormente realizar
reflexões a respeito do panorama que os dados, juntos, fornecem.

Foram utilizadas três etapas para a análise do conteúdo das entrevistas: pré-análise,
exploração do material e conclusão – tratamento, inferência e interpretação (BARDIN, 2011). Na
pré-análise, as gravações das entrevistas foram transcritas, as categorias iniciais de análise foram
listadas e os nomes dos entrevistados e demais informações que identifiquem a amostra foram

29



codificadas. Na exploração do material, os trechos relevantes foram identificados e organizados em
categorias temáticas – tanto nas que já estavam definidas, quanto nas que surgiram durante a análise.
Na última etapa, foram feitas as interpretações e inferências dos resultados a fim de satisfazer os
objetivos da pesquisa. As análises dos dois grupos foram contrastadas para que o fenômeno fosse
abordado pelas perspectivas dos dois grupos de amostra.

Em suma, na análise dos dados, as entrevistas realizadas com os alunos e professores do curso
de licenciatura em Educação Física da UnB foram utilizadas para entender como ocorre o ensino da
avaliação educacional dentro do curso e foram então relacionadas com os questionários de modo que
se comprove, exemplifique ou descreva o objeto em estudo.

30



5.  RESULTADOS

Tendo em vista que as perspectivas dos alunos e dos professores são complementares entre si,
serão expostos os resultados tanto dos questionários dos discentes quanto dos docentes em conjunto.
Isso permitirá uma maior relação entre os dados obtidos, ao mesmo tempo em que permitirá o
entendimento das situações investigadas de uma maneira ampla e dialética.

5.1 Amostragem dos discentes

Gráfico 1: Idades dos(as) discentes que responderam o questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 2: Identidade de gênero dos(as) discentes que responderam o questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 3: Atual semestre dos(as) discentes que responderam o questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

5.2 Amostragem docentes

Gráfico 4: Idades dos(as) docentes que responderam o questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor
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Gráfico 5: Identidade de gênero dos(as) docentes que responderam o questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 6: Tempo de atuação profissional na universidade dos(as) docentes que responderam o
questionário.

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.3 Como funciona a avaliação dentro do curso?

A seguir serão expostas afirmações baseadas nas respostas dos questionários respondidos por
docentes e discentes do curso de licenciatura em EF da UnB.

Será seguida a proposta do trabalho, de dialogar com as perspectivas dos estudantes e dos
professores de forma dinâmica. Para isso, os resultados das perguntas serão apresentadas por pares
(quando isso for possível), relacionando questionamentos feitos para os docentes e para os discentes
que buscam abordar os mesmos temas.

Os dados que seguem estão ligados à pergunta “como funciona a avaliação dentro do curso de
Licenciatura em EF da UnB?”.

Segundo as respostas obtidas dos alunos por meio do questionário, a forma que a avaliação
ocorre dentro da Licenciatura não é muito diferente daquela vivenciada na educação básica. Dentre os
entrevistados, 46% responderam que a avaliação no curso superior é “pouco” ou “nada” diferente da
que é realizada na educação básica, 26,8% assinalaram a opção “moderada” e 26,9% afirmaram que a
diferença é “muita” ou “bastante”.

Os professores têm opiniões mais variadas, mas a ideia que prevalece é a de que não é
necessário existirem grandes mudanças entre as avaliações no ensino superior e na educação básica.
Dos respondentes, 44,4% afirmaram que a diferença entre a avaliação no ensino superior e a da
educação básica deve ser “pouco” ou “nada” diferente. Outros 22,2% responderam que deve existir
uma diferença “moderada”, e 33,3% disseram que a diferença deve ser “muita” ou “bastante”.

Sobre as mudanças que ocorrem na avaliação realizada dentro do curso com o passar do
tempo, as respostas foram diversas. A maior parte dos alunos (61%), afirma que os métodos
avaliativos mudam “pouco” ou “nada” com o passar do tempo. Outros 26% afirmam que a mudança é
“moderada”, e apenas 12,2% responderam que a mudança é “muita” ou “bastante”.

Os professores, quando questionados sobre o mesmo tema, afirmaram que esse processo de
mudança ocorre, em maior ou menor escala. Dos respondentes, 55,6% definiram que a mudança
ocorre de forma “moderada”, enquanto 44,4% assinalaram as respostas “muito” ou “bastante”.

A maioria dos alunos (51,2%), assim como a maioria dos professores (88,9%), responderam
positivamente quando questionados se as práticas avaliativas aplicadas nas disciplinas refletem a
teoria ensinada, mostrando que existe uma coerência entre os conteúdos trabalhados e as avaliações
correspondentes. Dos alunos, 31,7% assinalaram a opção “ocasionalmente” e 17,1% a opção
“raramente”. Dos professores, 11,1% responderam “ocasionalmente”.

A maior parte dos alunos (65,8%) afirma que “nunca” ou “raramente” participam da
construção do processo avaliativo das disciplinas, outros 22% responderam que “ocasionalmente”
participam e 12,2% responderam que “frequentemente” vivenciam essa construção. Dos docentes, a
maioria (55,5%) respondeu que os alunos “sempre” ou “frequentemente” participam dessa construção,
33% afirmaram que essa participação ocorre “ocasionalmente” e 11,1% afirmaram que ela acontece
“quase nunca”.

34



Gráfico 7: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “Com que frequência os alunos
participam da construção do processo avaliativo das disciplinas?”.

Fonte: Elaborado pelo autor

Ao mesmo tempo em que os professores afirmam uniformemente que os métodos e objetivos
das avaliações são explicados “sempre” ou “frequentemente”, os alunos têm respostas variadas, com a
maioria (53,3%) afirmando que essa explicação ocorre “ocasionalmente”, “raramente” ou “nunca”. Os
46,3% restantes dos estudantes afirmaram que essa explicação é realizada “sempre” ou
“frequentemente”.
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Gráfico 8: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “Com que frequência os métodos
utilizados e os objetivos estabelecidos dos processos avaliativos são explicados?”.

Fonte: Elaborado pelo autor

A respeito da existência de um caráter exclusivo na avaliação, os alunos apresentam respostas
divididas, muitos não tendo uma opinião definida (34,1%). Dos respondentes, 31,8% assinalaram que
“concordam” ou “concordam totalmente” que a avaliação é um processo exclusivo, enquanto os 34,1
restantes “discordam” ou “discordam totalmente”.

Tanto a maioria dos alunos (78,1%) quanto a maioria dos professores (66,6%) “discordam” ou
“discordam totalmente” da afirmação ‘’a nota é o mais importante em uma avaliação’’. Enquanto
22,2% dos professores “concordam” com essa frase, apenas 7,3% dos discentes ‘’concordam”.

Embora a maioria (55,5%) dos professores “concorda” ou “concorda totalmente” com a
afirmação ‘’eu me sinto confortável ao avaliar meus alunos”, uma parcela dos respondentes (33,3%)
não têm opinião definida.

A grande maioria dos alunos (70,8%) afirma que participaria do processo avaliativo mesmo
que não existisse a obrigatoriedade para fazê-lo. Os professores, em sua maioria (55,6%), não têm
opinião definida a respeito da suposta participação de seus alunos, caso a obrigatoriedade não
existisse.

A maior parte dos professores (77,8%) afirma utilizar ferramentas avaliativas alternativas em
suas aulas.

Enquanto a totalidade dos professores afirma estar aberta a críticas, comentários e sugestões a
respeito do processo avaliativo, as respostas dos estudantes são bastante variadas. Dos alunos, 31,8%
“concordam” ou "concordam totalmente” com a afirmação “o processo avaliativo das disciplinas
permite que eu apresente críticas, comentários e sugestões”, 48,8% “discordam” ou "discordam
totalmente” e 19,5% não apresenta opinião formada.
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Gráfico 9: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “O processo avaliativo
das disciplinas permite críticas, comentários e sugestões?”.

Fonte: Elaborado pelo autor

Por fim, a maioria dos alunos (54,1%) afirma que existe um distanciamento entre a avaliação
proposta na teoria e a que é aplicada nas disciplinas.

5.4 Como funciona o ensino da avaliação?

Enquanto os a grande maioria dos docentes (88,9%) responderam que são “muito” ou
“bastante” familiarizados com a avaliação enquanto conteúdo, 41,5% dos alunos afirmam que são
moderadamente familiarizados. Outros 46,4% dos estudantes afirmam que são “muito” ou “bastante"
familiarizados, 12,2% responderam que são “pouco” ou “nada”.

Quanto ao interesse pela avaliação, os alunos aumentaram as respostas positivas (48,7%) e
negativas (19,5%) e diminuíram as respostas moderadas (31,7%).

Questionados sobre o impacto que a avaliação realizada no curso tinha sobre o modo que os
alunos avaliarão no futuro, as respostas foram diversas. Enquanto os docentes afirmaram
uniformemente que essa influência é real, os alunos mostraram visões variadas, com a maioria
(53,7%) respondendo que a influência é “muita” ou “bastante”. Outros 26,8% responderam que ela é
“moderada” e 19,6% assinalaram as opções “pouco’’ ou “nada”.
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Gráfico 10: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “A maneira que um aluno é
avaliado dentro do curso influencia a maneira que ele avaliará na escola?”.

Fonte: Elaborado pelo autor

Em relação a frequência que a avaliação (enquanto conteúdo) é trabalhada nas disciplinas,
66,6% dos docentes responderam que isso ocorre “sempre” ou “frequentemente” e 33,3% assinalaram
a opção “ocasionalmente”. Os alunos, por sua vez, responderam que essa intervenção ocorre
“ocasionalmente” (46,3%) e "nunca'' ou “raramente” (34,2%). As respostas “sempre” ou
“frequentemente” representam 19,5% do total.
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Gráfico 11: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “Com que frequência a avaliação
enquanto tema é trabalhada dentro das disciplinas?”.

Fonte: Elaborado pelo autor

Sobre a frequência de realização de diálogos a respeito da avaliação (enquanto conteúdo),
77,7% dos docentes responderam “sempre” ou “frequentemente” e 22,2% “ocasionalmente”. Dentre
os alunos respondentes, 41,5% responderam que ‘’ocasionalmente” ocorriam diálogos e 22%
disseram que os diálogos ‘’frequentemente’’ ocorrem. Apenas 2,4% assinalaram a opção “sempre”.
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Gráfico 12: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “Com que frequência ocorrem
diálogos a respeito do tema avaliação nas aulas?”.

Fonte: Elaborado pelo autor

Os docentes, em sua maioria (55,5%), afirmam que “sempre” ou “frequentemente” ensinam
os alunos a realizarem uma avaliação. Outros 33,3% responderam que o fazem “ocasionalmente” e
11,1%, “raramente”. Os alunos, ao serem questionados se concordam com a frase ‘’eu aprendi dentro
da licenciatura a realizar uma avaliação’’, responderam “sempre” ou “frequentemente” em 46,4% das
vezes, com uma parte considerável (31,7%) respondendo que não tinha opinião definida. Os 21,9%
restantes assinalaram as opções “raramente” ou “nunca”.
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Gráfico 13: Respostas dos(as) docentes sobre a pergunta “Com que frequência você ensina seus
alunos a realizar uma avaliação?” a partir da escala (1) Sempre, (2) Frequentemente,

(3) Ocasionalmente, (4) Raramente, (5) Nunca.

Fonte: Elaborado pelo autor

Gráfico 14: Respostas dos(as) discentes sobre a afirmação “Eu aprendi dentro do curso de
licenciatura a realizar uma avaliação” a partir da escala (1) Concordo totalmente, (2) Concordo,

(3) Não tenho opinião formada, (4) Discordo, (5) Discordo totalmente.

Fonte: Elaborado pelo autor
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A grande maioria dos alunos (85,4%) “discorda” ou “discorda totalmente” da afirmação “a
avaliação deve ser trabalhada somente em disciplinas de caráter pedagógico”.

A maioria dos alunos (58,5%) “concordam” ou “concordam totalmente” com a afirmação “eu
tenho conhecimento de práticas avaliativas alternativas”. Outros 19,5% não têm opinião decidida
sobre o tema e os 21,9% restantes “discordam” ou “discordam totalmente”.

Ao serem questionados sobre se sentirem preparados para realizarem uma avaliação
educacional, 61% dos alunos deram uma resposta positiva, 26,8% não tem uma opinião formada e
12,2% responderam negativamente. Os professores, quando questionados se seus alunos estariam
preparados para realizar uma avaliação, apresentaram respostas diversas: mais da metade (55,6%) não
tem opinião formada, 33,3% deram uma resposta positiva e 11,1%, uma negativa.

Gráfico 15: Respostas dos(as) discentes e docentes sobre a pergunta “Os alunos do curso estão
preparados para realizar uma avaliação educacional?”.

Fonte: Elaborado pelo autor
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6.  REALIDADE E POTENCIALIDADE

A partir das entrevistas conduzidas com alunos e professores do curso de Licenciatura em EF
da UnB, foram identificados diversos códigos, que foram posteriormente agrupados em categorias. Ao
organizar e analisar essas categorias, constatou-se que existe uma visão dualista a respeito do processo
de ensino-aprendizagem da avaliação, do processo avaliativo realizado no curso e da formação em si.

Esse dualismo será apresentado nesse trabalho a partir de dois campos: o real e o potencial.
O campo real diz respeito ao modo em que os processos investigados (ensino e aprendizagem da
avaliação, processo avaliativo nas disciplinas) ocorrem atualmente, de forma concreta e rotineira no
curso de licenciatura em EF da UnB. O campo potencial caracteriza como os processos descritos
poderiam estar acontecendo, ou ainda, como os estudantes e professores acreditam que tais processos
deveriam acontecer no curso de licenciatura em EF da UnB. Essa divisão surge, a partir das
entrevistas conduzidas, em que foi possível perceber que existe um distanciamento entre os modelos
de ensino-aprendizagem da avaliação e de condução do processo avaliativo defendidos pelos docentes
e discentes, e a realidade vivida no curso de Licenciatura em EF da UnB.

A seguir, serão expostos, em contraste, os campos real e potencial do processo de
ensino-aprendizagem da avaliação educacional e do processo avaliativo das disciplinas. Os esquemas
a seguir foram desenvolvidos a partir das categorias organizadas a partir das entrevistas de discentes e
docentes do curso de Licenciatura em EF da UnB. Os tópicos que compõem tais esquemas
representam visões antagônicas (ou conflitantes) a respeito de temas, situações, procedimentos ou
crenças ligados à avaliação.

Figura 1: Esquema representando os temas que caracterizam os campos real e potencial do processo
de ensino-aprendizagem da avaliação educacional, desenvolvido a partir das entrevistas de docentes e

discentes do curso de Licenciatura em EF da UnB.

Fonte: Elaborado pelo autor.
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Figura 2: Esquema representando os temas que caracterizam os campos real e potencial do processo
avaliativo das disciplinas, desenvolvido a partir das entrevistas de docentes e discentes do curso de

Licenciatura em EF da UnB.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O paralelo ilustrado entre o campo real e o campo potencial se trata de um grande diagnóstico
do curso de licenciatura em EF da UnB. O real, por ser concreto, vivenciado, cotidiano, revela o
modelo estruturante dessa formação. Mostra, por meio de seus métodos e procedimentos, qual é a
realidade da avaliação e do ensino da avaliação dentro da Faculdade de Educação Física. O potencial,
por outro lado, por ser predominantemente teórico, idealizado, imaterial, não encontra estrutura que o
sustente.

Para realizar a discussão dos dados obtidos nas entrevistas, serão utilizados os campos real e
potencial para tratar dos processos de ensino-aprendizagem da avaliação educacional (processo que
abrange o ensino e aprendizagem, que por sua vez, são processos distintos entre si) e dos processos
avaliativos realizados nas disciplinas. Também serão feitas referências ao sistema avaliativo vigente,
que nada mais é do que a estrutura institucional-pedagógica que delimita aquilo que ocorre no interior
das avaliações feitas no curso de licenciatura em EF da UnB. Em outras palavras, o sistema avaliativo
vigente se configura por meio das obrigatoriedades e convenções que constituem as práticas
avaliativas hegemônicas nas disciplinas. Exemplificando: todo aluno deve receber uma menção (nota)
ao final de um semestre (obrigatoriedade), e a maioria dessas menções são construídas por meio de
provas, seminários e trabalhos escritos, mesmo que existam outras ferramentas avaliativas
(convenção).
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A relação entre os fatores descritos pode ser observado no esquema a seguir:

Figura 3: Esquema que mostra os campos real e potencial do processo de ensino-aprendizagem da
avaliação educacional (e suas características), o sistema avaliativo regente e as relações existentes

entre os elementos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O processo de ensino-aprendizagem da avaliação influencia e é influenciado diretamente pelo
sistema avaliativo vigente do curso de licenciatura. Isso ocorre porque, como revelado pelos
professores e alunos entrevistados, a forma que um indivíduo é avaliado no decorrer do seu curso
superior tem enorme impacto na maneira que esse futuro professor avaliará seus futuros alunos.
Formando um ciclo, esse futuro docente um dia pode estar dentro da universidade, avaliando novos
futuros educadores a partir da mesma lógica que ele mesmo foi submetido.

Ao mesmo tempo, o sistema avaliativo vigente foi construído com base em concepções
pedagógicas e crenças que defendem um tipo de formação focado na “transmissão” de conteúdos.
Esse tipo de formação, como denunciado por Freire (2020), suprime o desenvolvimento humano,
hierarquizando a relação pedagógica em nome de um determinismo acadêmico, onde o potencial de
cada aluno é determinado por sua capacidade de “adquirir” conteúdos. Por meio das falas analisadas,
alunos e professores criticam esse modelo. Propõem em seu lugar alternativas educacionais em que o
foco esteja na construção coletiva, priorizando uma pedagogia dialógica a fim de alcançar uma
formação que prepare e emancipe os futuros educadores. O modelo atual, todavia, impede essa
mudança de paradigma, uma vez que a organização de suas estruturas impossibilita a superação dela
mesma (FUZII, 2010).

Os campos representados na figura x, assim como as características e relações descritas,
foram definidos a partir de uma triangulação entre a literatura, os dados dos questionários e os dados
das entrevistas realizadas. Para uma melhor análise dos dados disponíveis, serão discutidos,
primeiramente, os dados obtidos a respeito dos (1) processos avaliativos que ocorrem nas disciplinas
(e suas implicações). Logo após, serão abordados os dados que descrevem (2) como funciona o ensino
e a aprendizagem da avaliação educacional. Durante toda a discussão, serão contrastados e
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comparados os campos real e potencial, mostrando aquilo que de fato ocorre e aquilo que poderia
ocorrer.

6.1 Avaliação real e avaliação potencial

Inicialmente, é preciso relembrar os objetivos do curso de licenciatura em EF da UnB, e que
tipo de formação se deseja por meio dessa graduação. É importante frisar que a formação em questão
visa a preparação de professores-pesquisadores, comprometidos com as relações sócio-políticas da
escola e que possuem uma excelente capacidade crítica. O aspecto crítico é repetidamente citado
como fundamental no projeto pedagógico do curso, e é preciso que tal criticidade esteja presente em
todas as etapas da graduação, tornando-se um aspecto constituinte do professor de Educação Física.
Segundo o projeto político-pedagógico do curso de licenciatura em EF da UnB (2011), o objetivo do
curso é:

Realizar a formação de professores de Educação Física para atuar em escolas de
Educação Básica, por meio de uma concepção crítica e socialmente referenciada,
que tenha em atenção a omnilateralidade, bem como por meio do desenvolvimento
de ações pedagógicas de complementação e consolidação de conhecimentos. (p. 13)

Tendo ciência do propósito definido para a graduação em foco, nossa atenção volta-se para o
sistema avaliativo vigente do curso. Ao analisar a forma como a avaliação ocorre nas disciplinas, por
meio dos questionários e entrevistas, percebe-se que a realidade da graduação não corresponde ao que
é definido pelos documentos oficiais. Ao ser perguntado sobre a finalidade da avaliação nas
disciplinas do curso, um aluno responde:

A gente já ouviu dos próprios professores falando que dão uma avaliação
simplesmente porque precisam dar. Então alguns professores usam como meio de
avaliar se o objetivo foi alcançado ou não e para alguns professores é simplesmente
burocracia, tanto que alguns colocam autoavaliação sem o objetivo da
autoavaliação, que é entender se o aluno realmente aprendeu, saber a opinião dele
etc. (Aluno D)

É importante, todavia, compreender que isso não significa que o nível da formação seja ruim,
ou que os professores formadores sejam despreparados - a raiz das contradições não pode ser
resumida a culpas pessoais. Também não podemos considerar que todos professores do curso têm a
mesma visão de avaliação, atuando de forma contrária àquilo que é proposto pelo currículo. Ao ser
questionado sobre a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem, um professor diz:

Na verdade ela (a avaliação) é um processo, ela não é uma ferramenta estática que
você pega e está pronta para você avaliar qualquer coisa. Ela demanda essa
mudança, essa transformação que a vida representa, a vida está em constante
mudança, então quando a gente faz a avaliação a gente tem que perguntar o que ou
quem vai ser avaliado. (Professor G)

Nota-se que existem contrastes enormes dentro do curso, professores que vão de encontro à
visão crítica da avaliação defendida pela proposta pedagógica e professores que desconsideram o
caráter reflexivo da avaliação. O que ocorre é que todo curso de licenciatura traz consigo uma
concepção de educação, e no caso do curso de EF da UnB, a concepção de educação vigente está em
dissonância com os fundamentos teórico-pedagógicos estudados dentro das disciplinas do curso e
propostos na configuração curricular atual. Isso significa que, embora se tenha conhecimento do tipo
de educação que se deseja nas escolas, suas características, objetivos e implicações, esse
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conhecimento não se concretiza por meio dos procedimentos educacionais da graduação. É o caso da
avaliação, que é, na maior parte das disciplinas, realizada nos mesmos moldes constantemente
criticados e problematizados dentro das próprias disciplinas que tal avaliação acontecerá.

O que se percebe, portanto, é que existe um grande distanciamento teórico e prático dentro da
licenciatura. Esse distanciamento produz uma dualidade: de um lado temos uma teoria consciente,
contextualizada e crítica, ensinada pelos professores e amplamente conhecida pelos alunos. Do outro,
temos uma prática reprodutiva, mecanizada e ultrapassada, imposta pelos professores e aceita pelos
alunos. É preciso dizer que a separação entre teoria e prática, segundo os professores entrevistados, é
inerente à qualquer área de conhecimento. Um professor, ao ser perguntado sobre o distanciamento
entre teoria e prática, diz:

Eu acredito que acontece um distanciamento entre teoria e prática em quase todas
as questões. [...] Como a gente estuda as questões do ponto de vista conceitual, e a
teoria tem uma dinâmica de funcionamento diferente do contexto da prática, né? A
teoria não tem tantas restrições, tem uma liberdade um pouco maior, sempre a
teoria avança em alguns pontos e a prática tá presa no contexto social, cultural,
histórico específico. A prática leva um tempo para sofrer transformações que a
teoria já contou como importantes, necessárias e muitas vezes ela até se mantém
presa em alguns princípios e não consegue se libertar deles tão facilmente.
(Professor A)

A problemática, portanto, não reside na existência de um distanciamento entre teoria e prática,
e sim no tratamento dado a ambos durante a formação dos futuros professores. A transformação da
teoria e da prática em campos opostos, conflitantes entre si, que propõem ideias contrárias e atuam de
forma individual, é um grande risco para a construção de uma pedagogia crítica dentro da graduação
em EF. Segundo Freire (2020), teoria e prática devem se realizar juntas, perpetuando-se na práxis
pedagógica. Isso significa que o sujeito - seja ele aluno ou professor - age refletindo, e reflete agindo,
visando a construção de uma consciência crítica. Essa ideia está presente na proposta curricular do
curso de licenciatura em EF da UnB, expressa por meio da ideia de ação-reflexão-ação. Segundo o
projeto político pedagógico do curso (2011),

A principal característica do novo currículo é a proposta de uma formação
centrada no desenvolvimento de competências pedagógicas, por meio da dinâmica
estabelecida entre ação-reflexão-ação. Ou seja, as atividades curriculares iniciarão
por meio de contato direto do estudante com a realidade escolar para, em um
segundo momento, submeter as experiências vivenciadas na prática pedagógica a
uma reflexão crítica mediada pela atividade de pesquisa, fazendo-se uso de teorias
científicas, e por fim retornar à escola para uma ação transformada e
transformadora. (p. 8-9)

A existência de duas educações físicas, duas pedagogias, promove danos severos para a
formação de futuros professores. Presos em uma ambiguidade, os licenciandos se verão pressionados
a escolherem entre uma das duas, e, uma vez que a ação pedagógica nas escolas se realiza de forma
prática, é muito provável que a educação física crítica seja reduzida a uma ideia, uma possibilidade
utópica, enquanto o ensino real é reproduzido baseando-se nas experiências concretas das disciplinas
(FUZII, 2010). Ao ser perguntado sobre sua futura atuação como professor, um aluno responde:

Não me sinto preparado. Zero, pouquíssimo preparado. Eu sei as metodologias, sei
avaliar prova, seminário e relatório e eu sei mais alguns por causa do semestre
passado, por causa da professora de didática. [...] Eu me sinto despreparado para
aplicar outros métodos avaliativos. Se eu fosse ser professor agora, eu aplicaria
uma prova ou um seminário, porque eu realmente não saberia o que fazer, ou teria
que pesquisar muito e ir muito atrás, sozinho. Acho que é muito ruim a gente estar
na nona melhor universidade do país e o professor não saber explicar uma
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avaliação para um aluno. O aluno de licenciatura que vai virar um futuro professor,
para literalmente servir a sociedade, retribuindo o que outros professores estão
fazendo para outros alunos, e eu não sei avaliar corretamente um aluno porque os
professores da licenciatura não passaram pra gente. Passaram mas não aplicaram,
falaram o que fazer e você se vira depois. (Aluno T)

É indiscutível que o impacto de um docente sobre qualquer educando é enorme. Muitas vezes
o conteúdo ensinado será rapidamente esquecido, ao mesmo tempo em que atitudes do professor ou
dos colegas marcam e influenciam o estudante por toda sua vida. O discente de licenciatura é um
aluno dentro do processo para se tornar um professor, isso significa que ele vivencia ambos os
universos (o do ensino e o do aprendizado) ao mesmo tempo. A maneira como um professor fala, os
termos utilizados, os materiais selecionados, a postura corporal, tudo é observado pelo aluno,
incorporado ao seu próprio fazer docente em construção. Os procedimentos pedagógicos seguem a
mesma lógica: a forma que o professor planeja sua disciplina, os objetivos que são elegidos, os
conteúdos selecionados, o método avaliativo, tudo isso é percebido pelo aluno e tem um inegável
impacto no tipo de docente que ele se tornará. Isso vai de encontro às ideias de Gatti (2017), que, ao
discutir o desenvolvimento da profissionalidade dos professores, afirma que:

Esse desenvolvimento profissional parece, nos tempos atuais, configurar-se com
condições que vão além das competências operativas e técnicas, aspecto muito
enfatizado nos últimos anos, para configurar-se como uma integração de modos de
agir e pensar, implicando num saber que inclui a mobilização de conhecimentos e
métodos de trabalho, como também a mobilização de intenções, valores individuais
e grupais, da cultura da escola; inclui confrontar ideias, crenças, práticas, rotinas,
objetivos e papéis, no contexto do agir cotidiano, com seus alunos, colegas,
gestores, na busca de melhor formar as crianças e jovens, e a si mesmos. (p. 169)

Para compreender a importância de um processo avaliativo na formação de um professor é
preciso ir além do óbvio, é preciso partir de uma observação da realidade na direção de uma análise
crítica das complexidades envolvidas no ensino. Para que isso ocorra, deve-se entender que toda ação
pedagógica tem um propósito, mesmo que subliminar (FREIRE, 2020). Segundo Paulo Freire (2020),
cada fato que ocorre dentro de um ambiente de aprendizado tem uma consequência, um
desdobramento passível de reflexão. Portanto, a interpretação da avaliação deve ser feita partindo de
uma posição questionadora, investigativa, buscando desvendar as nuances do processo com o intuito
de melhorar o ensino e catalisar o aprendizado. Essa postura é incentivada pela proposta pedagógica
do curso em questão, o documento (2011) afirma que o professor de Educação Física deve ser
‘’Crítico ao refletir sobre as propostas educacionais aplicadas à corporeidade, de maneira a analisar os
seus pressupostos teórico-metodológicos e transformá-los quando necessário’’ (p.14).

A avaliação, quando realizada nos modos tradicionais, traz consigo bases hierárquicas muito
bem definidas, onde o professor tem o papel de avaliador e o aluno tem o papel de avaliado. Essa
divisão deixa de levar em consideração a dialética inerente ao processo de ensino-aprendizagem: o
professor e o aluno ensinam e aprendem juntos, à medida em que o processo pedagógico se
desenvolve (FREIRE, 2020). Um professor, ao ser questionado sobre o papel desempenhado pelos
alunos no processo avaliativo, revela:

Essa é a visão que nós temos: existe um professor que é o agente que vai catalisar o
processo, existe o aluno que normalmente se coloca numa posição passiva, é quem
vai sofrer a reação, e existe ali o conteúdo que é o tema que tem. E por isso que
nosso sistema é conteudista, porque a gente entende que o sistema educacional
funciona quando esse conteúdo que o professor coloca como sendo o seu principal
objetivo é incorporado por esse aluno. Então aí a gente vê o desastre que nós temos
no sistema educacional, mesmo pegando essa representação que é simplista e como
tal ela já não corresponde com a complexidade que nós vivemos. (Professor G)
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A crítica ao sistema educacional vigente, feita pelo professor, elucida a concepção pedagógica
que circunscreve o curso de licenciatura em EF da UnB. Definir papéis únicos para os indivíduos não
é apenas indesejável, mas também contraproducente. A avaliação, assim como todas as outras etapas
do ensino, deve ser uma construção coletiva, produzida a partir da mediação das contradições
presentes na sala de aula (FREIRE, 2020). A definição prévia do processo avaliativo, deixando de
lado as possíveis contribuições do coletivo para a melhoria do todo, transforma esse momento
pedagógico em uma mera verificação, cujo único objetivo é testar os alunos de modo unilateral e
determinista (MENDES, 2006).

A partir dos dados obtidos, é possível notar que: (1) o processo avaliativo realizado nas
disciplinas não corresponde à educação proposta pela literatura e pelo PPP; (2) existe uma grande
diferença entre as percepções dos alunos e dos professores a respeito do jeito que a avaliação ocorre.

É central para essa discussão entender que a avaliação, assim como a educação em si,
funciona de forma cíclica, produzindo mais daquilo que lhe é oferecido. Essa relação é importante,
pois ajudará a caracterizar as diferentes maneiras que professores e alunos se relacionam dentro do
processo avaliativo.

Todo professor já foi um aluno, e esse professor vivenciou durante sua vida diversos
processos avaliativos que o ajudaram a construir sua prática docente. O professor formador, que
leciona dentro da licenciatura, tem uma responsabilidade única: ele está, em todos os momentos,
servindo como um espelho para os futuros professores. Isso significa que o aluno de graduação, por
meio da observação e interpretação do fazer pedagógico do professor, terá contato com uma
representação futura de si mesmo. Esse fenômeno é determinante. Não define o tipo de professor que
o aluno será, porém apresenta os tipos de atitudes, procedimentos e valores que são considerados
‘’aceitáveis’’ ou ‘’normais’’ dentro do exercício da profissão de professor (GATTI, 2017).

Sabendo disso, reforça-se o papel fundamental que a avaliação vivenciada dentro das
disciplinas tem na construção da profissionalidade dos futuros professores (GATTI, 2017). Ao serem
questionados sobre a influência da avaliação dentro das disciplinas nas futuras práticas profissionais
dos alunos de graduação, os professores explicam:

Existe essa reprodução. O professor reproduz aquilo que funcionou bem para ele.
Ele tende a reproduzir. E ele só consegue escapar disso quando ele começa a
pensar teoricamente sobre a sua prática, senão ele acaba reproduzido, isso é muito
comum e pode gerar inclusive vícios não desejados. Então as avaliações que o
aluno sofre no curso de formação de professores são exemplos práticos de
avaliações que ele vai levar para vida profissional e se ele não tiver ancorado em
uma concepção pedagógica, numa reflexão constante, numa vigilância teórica,
esses exemplos podem não ser bons. (Professor I)

A vivência que você tem de algumas práticas terminam sendo o exemplo e o modelo
que você adota futuramente. A gente não gosta de pensar dessa maneira, mas o que
acontece é que a gente reproduz muitas das nossas vivências como a gente
aprendeu. E se você não tem acesso a novas oportunidades e a modelos
diferenciados, tu restringe sim a possibilidade de você colocar em prática aquilo
que você nunca vivenciou. Então a tendência de reproduzir as estratégias de
avaliação que você teve ao longo da sua experiência educacional, inclusive na
Universidade, pros estudantes que estão licenciatura é muito grande, é muito
grande sim. (Professor A)

Mais uma vez a reflexão assume papel central dentro da construção de uma prática
pedagógica consciente. A ‘’vigilância teórica’’ citada pela professora nada mais é do que aquilo que
Paulo Freire (2020) chama de inserção crítica, que por sua vez, é ação refletida, a mesma que se
deseja construir durante a graduação segundo o PPP (2011). Um aluno, que está no final da formação
inicial, ao ser indagado sobre a influência que as avaliações tiveram sobre sua própria forma de
avaliar, expõe:
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O que eu posso falar é minha experiência pessoal, por exemplo, eu tive muitos
professores que fizeram diversas avaliações, então eu posso dizer que cada
professor contribuiu um pouco sobre a forma que eu avaliaria alguém. Por
exemplo, atualmente eu sou professor de uma escola, então o que eu fiz, eu tive
professores da minha vida que me deram autoavaliação e botavam principalmente
para testar a parte atitudinal do aluno, para olhar no olho da pessoa e falar ‘’por
que você merece essa nota?’’, eu acho isso genial. Eu trabalho muito essa parte de
confiança, é muito tenso você olhar no olho de alguém e mentir. Então eu acho isso
muito válido, entendeu? Então assim, não necessariamente eu aprendi a avaliar na
faculdade, mas na faculdade os professores, pelas diferentes formas que eles me
mostraram que é possível avaliar alguém, eu desenvolvi o meu modelo de
avaliação. (Aluno D)

É nítido, a partir da fala do aluno, que mesmo que a avaliação não tenha sido ensinada de
forma direta, foi possível para o discente desenvolver seu próprio método avaliativo a partir das
experiências vivenciadas na graduação. Relatos como esse reforçam a ideia de Prabhu (2003) de que o
aprendizado (diferentemente do ensino) não pode ser planejado, não pode se definir como e quando
ele acontecerá. É justamente por isso que o ensino (que pode ser organizado e estruturado) deve
sempre ser o melhor - e mais transparente - possível, de modo que o ambiente pedagógico construído
seja rico teoricamente, e as práticas pedagógicas dos docentes estejam sempre envoltas em
intencionalidade (FREIRE, 2020).

Ainda falando sobre a relação professor-aluno, a separação institucional entre alunos e
professores, muitas vezes reforçada por uma separação sócio-cultural, impede que os dois grupos
dialoguem de maneira horizontal. A falta de diálogo entre educador e educando pode gerar confusões,
ambiguidades, desentendimentos e abre espaço para uma separação cada vez maior entre os sujeitos.
É nesse ponto que reside uma das nascentes para a problemática em questão: professores e alunos
estão envolvidos nos mesmos processos, dependem um do outro e têm (ou deveriam ter) o mesmo
objetivo: o aprendizado. Se o ensino do professor é para o aluno, e o aluno tem no professor o maior
catalisador para o seu aprendizado, é imperativo que a relação entre ambos seja, o mais dialógica
possível. É fundamental para o desenvolvimento pedagógico que ambas as partes dialoguem e atuem
juntas, uma vez que o propósito é comum. Enquanto discentes e docentes se enxergarem como grupos
antagônicos todo o processo de ensino-aprendizagem será limitado (FREIRE, 2020).

O motivo para a recorrente ênfase no diálogo entre alunos e professores se revela ao analisar e
interpretar os dados obtidos nessa investigação: o duplo entendimento do processo educativo é uma
realidade. Trata-se da divisão artificial da licenciatura em duas, uma percebida pelos alunos e uma
percebida pelos professores. Essa separação não pode ser aceita como naturalmente desenvolvida, a
realidade é apenas uma, construída e transformada pela mediação das contradições e interesses dos
sujeitos envolvidos (FREIRE, 2020).

Sabendo disso, entende-se que o diálogo consciente representa a ponte entre o campo real e o
campo possível da avaliação dentro do curso de licenciatura em EF da UnB. É por meio da mediação
reflexiva que será possível desmantelar as mistificações que permitem que existam dois processos
avaliativos distintos e concomitantes. Essa exigência se torna mais escancarada com a análise das
entrevistas realizadas. É notável, por meio das falas dos entrevistados, que tanto docentes quanto
discentes procuram a mesma coisa, buscam os mesmos objetivos e desejam o mesmo tipo de melhoria
no processo avaliativo. Ao serem questionados sobre a importância da avaliação no processo de
ensino-aprendizagem, alunos e professores responderam:

Então, eu acredito que a avaliação, historicamente, foi criada de uma maneira
muito ruim, uma coisa muito negativa, como se fosse algo contrário ao
aprendizado. [...] Então acredito que historicamente tem tido essa falha de
comunicação do que é realmente avaliação e cabe a nós professores em formação e
professores que estudam sobre isso modificar essa visão sobre o que é uma
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avaliação,[...] Porque às vezes a gente tem um conceito de que avaliar é apenas
você aplicar uma prova e aquele aluno tem uma nota e a partir daquela nota o
aluno vai à frente, continua a seguir o caminho dele, mas acredito que a avaliação
é todo o processo, desde quando você tem aquele primeiro contato com aluno você
já tá avaliando ele de certa forma. (Aluno H)

Eu vou dizer pra você que talvez o ponto mais importante da avaliação educacional
seja você poder, como professor, fazer uma reflexão do quanto as estratégias que
estão sendo utilizadas criam situações adequadas para a aprendizagem dos alunos
e aí com base nessa avaliação educacional você tem como fazer uma reflexão
crítica sobre o seu planejamento e pensar em possíveis ajustes. [...] O ponto mais
importante do processo educativo é exatamente você estar comprometido com a
aprendizagem efetiva dos alunos. [...] Você avalia a aprendizagem do aluno mas
você avalia a efetividade do processo ensino-aprendizagem que você está
desenvolvendo,  como um todo. (Professor A)

Percebe-se, a partir das duas falas, que muitas vezes, a visão formativa que se têm da
avaliação educacional é comum a alunos e professores. Isso é importante, pois mostra que as crenças
de docentes e discentes não são necessariamente contrárias ou antagônicas, pelo contrário,
frequentemente se encontram e se complementam. O que resta, portanto, é que esse encontro se
concretize por meio de práticas pedagógicas, de modo que a realidade da formação esteja em
consonância com as concepções político-teóricas que guiam os pensamentos de alunos e professores.

Ao falarem sobre o modo que a avaliação funciona atualmente, os professores do curso
exaltam suas aspirações: uma avaliação mais participativa, mais coletiva, onde os alunos são os
protagonistas. Ao mesmo tempo, os alunos afirmam que gostariam de ser construtores do processo
pelo qual serão avaliados, e não simplesmente sujeitos submetidos a uma imposição. Essa
concordância encontrada na vontade de ambas as partes é fundamental para compreender que existe
um bloqueio comunicativo dentro do curso, bloqueio este que ajuda a perpetuar um estilo de avaliação
que privilegia aspectos quantitativos, pautando-se na antidialogicidade (FREIRE, 2020). Sobre o
papel desempenhado pelos alunos nos processos avaliativos das disciplinas, alunos e professores
relatam:

Eu acho que a gente tinha que ser avaliado de forma diferente, podiam trazer novos
métodos avaliativos pra gente. [...] Os professores continuarem mantendo a mesma
coisa, já deu pra ver que não funciona, tanto pelos números de reprovação, os
números de evasão do curso, então a gente sabe que não funciona. [...] Eu acho que
os professores tinham que saber avaliar cada turma, conhecer a turma, cada turma
vai ter um perfil, e a partir disso construir com a turma o método avaliativo
eficiente pra todo mundo, que todo mundo se sinta contemplado e todo mundo vai
conseguir ser avaliado de verdade, não só um número, só sim ou não, ou se quer
falar ou não, ou se tá participando ou não, saber que o método foi construído por
todo mundo e que todos sejam realmente avaliados. (Aluno T)

É super importante esse papel da participação dos alunos mas geralmente ele é um
pouco, como eu poderia falar, oculto, porque o professor chega com a ementa e ele
apresenta para os alunos, alguns professores até falam ‘’se vocês não concordarem
pode mudar alguma coisa’’, mas eu acredito que é uma coisa muito escondida
assim, velada, porque nunca nenhum aluno falava ‘’eu não gostei dessa data, não
gostei desse método avaliativo’’, [...] Então meio que todo mundo acata aquele
método do professor a partir da ementa e aceita aquilo ali e fica como uma verdade
única, né? [...] Eles (os alunos) acabam não sendo ativos nessa participação,
mesmo tendo a opção, às vezes é dada a opção dos alunos questionarem, criticarem
alguma coisa e ninguém fala nada. Então acredito que é um pouco culpa dos
alunos não se colocarem como sujeitos ativos nessa participação, mas também às
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vezes a gente tem um certo medo, um receio de criticar alguma coisa do tipo e
algum professor não gostar. (Aluno H)

A partir das falas dos alunos entrevistados, é possível notar que os estudantes gostariam que o
processo avaliativo fosse diferente. Analisando a fala do Aluno T, visualiza-se a ideia de uma
construção coletiva da avaliação nas disciplinas, de modo que todos sejam ‘’avaliados de verdade’’.
Por meio da resposta do Aluno H, a passividade do aluno no processo avaliativo é abordada. Mesmo
que o discente tenha a possibilidade de criticar ou questionar o modelo de avaliação apresentado, ele
não o faz. A hierarquização construída na relação professor-aluno, somada a uma desmotivação por
parte do estudante, faz com que a proposta do docente seja tomada como o único método possível.
Mendes (2006), Fuzii (2010) e Freire (2020) abordam essa temática e argumentam que, sem
mudanças concretas nas relações de poder entre alunos e professores, a construção coletiva de uma
avaliação formativa não será possível. Ainda sobre o papel dos alunos dentro dos processos
avaliativos das disciplinas, os professores revelam:

Eles não são protagonistas, porque sou eu que proponho as avaliações que eles
terão que realizar. O que eu espero é que como o repertório é amplo, eles consigam
se localizar nas suas facilidades e dificuldades dentro desse repertório, certo? Mas
o que os alunos podem fazer, que os coloca de certa forma numa posição
protagonista, de decisão, é que eles podem fazer algumas escolhas no momento,
por exemplo, de realizar um planejamento de ensino, eles podem escolher um tema
a ser abordado. Eles podem escolher uma concepção pedagógica que será
experimentada. Então existe uma margem de liberdade que também faz parte da
avaliação, porque para tomar decisões, que é uma coisa importante na didática e
no exercício profissional, você precisa também ter conhecimento e justificar as
decisões que você toma, né? (Professor I)

Acho que hoje eles ainda exercem uma função muito passiva. Eles são o objeto
avaliado. [...] Infelizmente eu ainda vejo isso muito presente no interior da
Universidade, eu estaria aqui faltando com a verdade se eu dissesse que isso
também ainda não está bastante presente nas minhas disciplinas. Porque uma coisa
é a intenção de você querer estabelecer um outro sentido para a avaliação, outra
coisa é o que de fato acontece na prática, né? Então eu acho que as minhas
disciplinas ainda trazem esse apassivamento do aluno [...] Agora, o que eu acho
que deveria ser, é um aluno que deveria ser protagonista também, no momento da
avaliação. Seja por meio da autoavaliação, seja tendo uma postura extremamente
crítica no momento da avaliação, questionando o professor. [...] Infelizmente ainda
vivemos nessa lógica punitivista que leva muitos a terem essa visão, não se
envolvem muito, não estão nem aí. [...] Então assim, esse é o problema de quando
você coloca o aluno nessa postura passiva, você não estimula ele a ser um sujeito
que de fato venha ser um protagonista da sua própria história, que seja
protagonista na sociedade em que vai atuar, que seja ativo na escola, né? [...] E
isso é problemático, especialmente em um curso como o nosso. (Professor P)

Refletindo sobre as colocações dos professores, surge mais uma vez o aspecto cíclico da
educação. Por meio das práticas desenvolvidas dentro do curso, os alunos se tornam cada vez mais
passivos, aceitando as avaliações propostas pelos docentes sem que exista uma discussão crítica a
respeito da construção do processo. Esse apassivamento do aluno, como cita o Professor P,
desestimula o aluno a refletir criticamente sobre as avaliações que será submetido. Mesmo nas
avaliações em que o aluno tem um certo grau de liberdade, como é o caso relatado pelo Professor I,
deixa-se de utilizar o processo avaliativo como um ‘’laboratório de ensino’’. Dessa forma, mesmo que
a avaliação ocorra de forma contínua e coerente, o elemento pedagógico envolvido na construção do
processo não é abordado, perdendo-se uma oportunidade para o desenvolvimento da profissionalidade
do discente. Segundo Gatti (2017), a educação de educadores se produz em processos interpessoais
nos quais a identidade profissional e a profissionalidade ocupam posição central, afinal, ’’a educação é
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processo que envolve necessariamente pessoas com conhecimentos em níveis desiguais propondo-se a
compartilhar esses conhecimentos’’ (p. 163).

Entendendo que o diálogo consciente é imprescindível para a transformação da avaliação,
passamos agora para outras problemáticas denunciadas pelos alunos por meio de suas entrevistas. Tais
queixas não devem ser entendidas como ataques vazios e destrutivos, mas sim como observações
críticas, que permitem a construção de possibilidades para a transformação do processo avaliativo
vivenciado na licenciatura.

Um ponto fortemente criticado pelos alunos foi o aspecto metodológico das avaliações,
concretizado por meio dos procedimentos e ferramentas avaliativas utilizadas nas disciplinas.
Segundo os discentes, existe uma grande resistência por parte dos professores em variar, atualizar ou
alterar os métodos empregados em suas avaliações. Essa resistência normalmente é acompanhada de
uma confiança exagerada nas estratégias avaliativas por parte dos professores, de modo que erros,
problemas e complicações são culpa do aluno, exclusivamente. Esse tipo de procedimento é
indesejável, pois parte do pressuposto que o aluno é o único responsável pelo sucesso ou fracasso da
ação pedagógica. Além disso, ao tratar erros como problemas causados pelo aluno, o professor deixa
de levar em consideração que existem variados tipos de pessoas, que aprendem de diferentes
maneiras. Sendo indagado sobre o papel atribuído aos alunos nas avaliações do curso, um aluno diz:

Eu acho que eles consideram a gente um número. [...] Se você é aprovado ou
reprovado, tanto faz pra eles. [...] Para muitos professores da UnB, principalmente
da EF, se você passa ou não passa tanto faz pra eles. Se ele avalia bem ou não te
avalia bem, é só mais um. O professor sabe que ele tem 30% da turma dele
reprovada e ele não muda a avaliação dele porque o aluno pra ele é só mais um que
vai passar por ali e ele vai continuar com o método dele achando que tá tudo certo,
tipo, ‘’ta reprovando porque a minha matéria é difícil’’. O aprendizado do aluno
tinha que ser o foco. Mas para os professores o aluno não é o mais importante, o
conteúdo é o mais importante, e o aluno está em segundo plano. Como se fosse uma
caixa, eu vou jogando conteúdo em você e no final vamos ver quanto de conteúdo
tem nessa caixa, o aluno é só um armazém de conhecimento. (Aluno T)

É impossível realizar uma avaliação de caráter formativo se todos os alunos são avaliados
mecanicamente, partindo do pressuposto de que todos aprendem e se desenvolvem uniformemente, ao
mesmo tempo e utilizando as mesmas estratégias. Cada aluno entende um conteúdo de uma forma,
enxerga uma área de conhecimento de um jeito, constrói seu conhecimento de maneira pessoal e
única. É papel do professor, por meio da avaliação, compreender potencialidades e dificuldades
existentes em seus alunos, de modo a trabalhar com eles no desenvolvimento dessas questões. Não
cabe ao professor construir um molde de ‘’aluno ideal’’ e impor que todos se adequem a esse molde, o
professor deve entender o aluno como ele é, e não como ele gostaria que fosse.

A fala do aluno T esclarece o caráter ‘’bancário’’ da educação, proposto por Freire (2020). Ao
resumir o educar em uma transferência de conteúdos, determinam-se papéis fixos para o professor e
para o aluno. O professor é aquele que sabe e que, portanto, deve ‘’depositar’’ o conhecimento, e o
aluno é aquele que não sabe, devendo ‘’receber’’ o conhecimento. Não existe movimento, não existe
transformação ou emancipação. O aluno é passivo e continuará a ser enquanto estiver na posição de
educando. De que forma poderá esse aluno desenvolver a sua profissionalidade sendo que durante
toda a sua formação seu único papel foi o de receber e reproduzir ensinamentos? Radicalmente,
trata-se de um processo limitado, pois seu propósito não é a formação de professores autônomos,
detentores de seu próprio conhecimento.

Tudo isso não significa, todavia, que o aluno é uma simples vítima desse processo. O aluno de
Ensino Superior já concluiu sua formação educacional básica, e, cronologicamente, tem vivência o
suficiente para assumir suas responsabilidades enquanto sujeito social. O licenciando se encontra
dentro de um processo de formação científico-profissional e também é responsável pelo seu
desenvolvimento. O educando, sendo agente indispensável para a ação educativa, deve refletir sobre
seu protagonismo e concretizar-se enquanto sujeito consciente (FREIRE, 2020).
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É impossível resolver problemáticas educacionais de forma sectária. Professores e alunos têm
deveres e responsabilidades complementares, visando um ensino formativo e um aprendizado
significativo. Embora estejam envolvidos no mesmo processo, educadores e educandos não se
relacionam de forma horizontal (FUZII, 2010). Dentro da avaliação, relações hierárquicas
anti-dialógicas comprometem o desenvolvimento de um processo crítico.

Ao tratar a avaliação como uma testagem, em que o aluno está ali para se provar para o
professor, o processo de ensino-aprendizagem é seriamente danificado. A hipervalorização do
rendimento acadêmico (repetidamente criticado por alunos e professores nas entrevistas) permite que
alunos sejam classificados como ‘’bons’’ ou ‘’ruins’’, ‘’interessados’’ ou ‘’preguiçosos’’, baseando-se
unicamente nas notas recebidas dentro da disciplina. Esse tipo de taxação não promove aprendizado,
tampouco tem finalidade pedagógica. Talvez seja por meio da reflexão crítica da metodologia
empregada que possam ser encontradas as raízes desse problema, e posteriormente, possibilidades de
resolução do mesmo. Quando questionado sobre a avaliação realizada dentro das disciplinas, um
aluno revela.

O professor passa a matéria, faz uma prova, faz um seminário baseado naquilo que
ele passou, ponto. Esse é o jeito de o professor avaliar se você aprendeu ou não,
totalmente objetivo, né? Você vai lá, escreve o que você sabe, marca, faz um
relatório. Se ele gostou do seu relatório, achou que ta de acordo, então ta valendo,
10, tá tudo certo, você atingiu o objetivo. Eu acho muito ruim esse método, porque
não analisa se o aluno está aprendendo ou não. Eu posso ser muito bom falando e
aí no seminário vou mandar muito bem, mas se eu não tenho facilidade em fazer
prova escrita então eu vou mal, e aí por causa disso eu posso tirar um SS ou tirar
um MI, essa é a diferença. É totalmente subjetivo a forma que o aluno se encaixa na
avaliação e os professores não conseguem adaptar as coisas pros alunos, os
professores falam assim: esse é o meu método de prova, se vira e é isso aí. (Aluno
T)

Se a avaliação realizada tem como único objetivo testar competências específicas, a fim de
gerar uma menção baseada em uma nota numérica, a processualidade se perde. A avaliação
educacional deve sempre ser pautada por uma intencionalidade, relacionando-se com os objetivos
pré-estabelecidos (MENDES, 2005). Para formar um professor de EF, é preciso que o processo
formativo das disciplinas investigue o desenvolvimento do educando visando a construção da sua
profissionalidade. Se isso não ocorrer, é dever tanto do docente quanto dos discentes, refletirem e
transformarem a avaliação proposta.

A partir das entrevistas realizadas, o grande distanciamento entre o real e o potencial dentro
da avaliação realizada nas disciplinas é elucidado. Reproduz-se um tipo de avaliação que carrega
fortes influências ‘’bancárias’’, assumindo um caráter conteudista (FREIRE, 2020). Essa concepção
vai na direção contrária ao defendido tanto pelos alunos quanto pelos professores do curso. Dessa
forma, revela-se que o caráter crítico-emancipatório da avaliação educacional ainda configura-se,
preponderantemente, de forma teórica. É preciso, para que mudanças estruturais na formação dos
futuros professores de EF sejam concretizadas, que os agentes envolvidos na avaliação
compreendam-se enquanto parte do problema, a fim de se tornarem também parte da solução.

6.2 Ensinando e aprendendo a avaliar

O processo de ensino-aprendizagem da avaliação é composto por diferentes processos. É
essencial para o desenvolvimento dessa temática a retomada das ideias de Prabhu (2003), que afirma
que o ensinar e o aprender são processos separados, e não diferentes lados de um único procedimento.
Essa diferenciação é central para a compreensão de como se dá a formação de docentes quando se
trata sobre avaliação educacional.
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O professor, institucionalmente responsável pela tarefa de ensinar, o faz a partir de práticas,
metodologias e instrumentos estruturados, programados e planejados. O aluno, que recebe a função de
aprender, o faz por meio da sua interação pessoal com o contexto sócio-educativo em que está
inserido. Isso significa que mesmo que o curso de licenciatura seja apenas um, os meios que os dois
grandes atores desse processo (docentes e discentes) utilizam para desempenhar suas funções são
fundamentalmente diferentes (PRABHU, 2003).

Dessa forma, é importante entender que independentemente da qualidade organizativa e da
excelência técnica do curso em questão, não é possível garantir que determinados aprendizados sejam
alcançados. Isso se dá, pois, o aprendizado é, em sua maior parte, um reflexo das intenções, objetivos
e prioridades do educando (PRABHU, 2003). Embora formas diferentes de ensino sejam mais
eficazes do que outras, no fim o ensino em geral somente pode ajudar a promover uma aprendizagem
como um todo, por meio do aumento de possibilidades de ocorrência de aprendizagem (PRABHU,
2003).

Segundo Prabhu (2003), é possível afirmar que os professores seguem suas agendas de
ensino, enquanto os aprendizes seguem suas próprias agendas de aprendizagem, e essas diferentes
agendas funcionam com propósitos divergentes a maior parte do tempo. Se isso é verdade, como
garantir que a formação docente estará alinhada com o PPP? A verdade é que essa garantia não existe.
O que pode existir são pessoas, que em algum momento de sua trajetória acadêmica decidiram
defender uma ideia comum do que um professor de Educação Física deve ser. É por essa razão que o
maior determinante para que tipo de professor será formado por esse curso de Educação Física é o
alinhamento dos objetivos e intenções dos docentes e discentes.

Ensinar a avaliar não é uma tarefa fácil. Aprender a avaliar é ainda mais difícil. Embora sejam
processos distintos, o ensino e a aprendizagem têm como chão comum a vivência das disciplinas
cursadas dentro da licenciatura. Dessa forma, é por meio de interações significativas nesses espaços
que é possível construir um ambiente inerentemente formativo.

Para que a graduação em foco seja um processo pautado pela busca pelo aprendizado, é
primeiro necessário que o aprendiz, enquanto protagonista de seu desenvolvimento, tenha suas
intenções respeitadas (FREIRE, 2020). Somente assim será possível estabelecer uma relação dialógica
entre docente e discente, de modo que a prática pedagógica de ambos seja potencializada. O professor
formador, portanto, encontra-se diante de um grande desafio: aceitar que apenas o seu vasto
conhecimento não é suficiente para a formação de um profissional crítico e comprometido. A
formação se dará coletivamente, ou será limitada (FREIRE, 2020).

Complementando as ideias de Prabhu (2003), expostas anteriormente, chegamos a Paulo
Freire, que também compreende o ensinar como “deixar aprender’’ (MARTINI, 2005). Em sua obra
“Pedagogia do Oprimido” (2020), Freire defende uma educação libertadora, pautada pelo diálogo.
Segundo o autor, ninguém ensina ou aprende sozinho, os homens aprendem e ensinam uns aos outros,
mediados pelo mundo que os cerca. Para Freire, o processo pedagógico é mais rico quanto mais
dialógico for. Dessa forma, compreende-se que a dialogicidade é imperativa para qualquer formação
que se pretenda emancipatória (FREIRE, 2020).

A licenciatura em Educação Física da UnB defende por meio de seu PPP (2011) o
desenvolvimento de professores-pesquisadores emancipados, críticos e comprometidos com a
transformação social. É correto afirmar, portanto, que as ideias de Freire encontram suporte nesse
espaço formativo. A partir disso, entende-se que um curso de formação de professores, deve
apresentar, enquanto princípio pedagógico, a dialogicidade.

Adicionalmente, é importante que a estrutura institucional em que esse processo educativo se
desenvolverá seja uma que incentive o diálogo. Isso significa que toda a organização
pedagógico-curricular dessa licenciatura deve estar alinhada com uma proposta de construção
coletiva. Em outras palavras, a Faculdade de Educação Física, enquanto “ser coletivo”, deve partir do
pressuposto que alunos e professores são igualmente responsáveis pela formação docente.

A fim de compreender a realidade do ensino e da aprendizagem da avaliação educacional no
curso de licenciatura em EF da UnB, serão discutidos agora os dados obtidos a partir das entrevistas
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realizadas. A partir das falas de alunos e professores, revela-se a forma que a licenciatura prepara os
futuros educadores e quais as opiniões dos indivíduos que compõem e constroem esse processo a
respeito de tudo isso.

Ao questionar os docentes do curso a respeito de qual seria o melhor jeito para se aprender a
avaliar, as respostas foram variadas. Os professores revelam:

Eu acredito que a gente aprende muito sobre avaliação quando a gente se dispõe a
estudar avaliação, então aprender conceitualmente, teoricamente, refletir
criticamente sobre a educação e suas possibilidades. Então o estudo é uma
ferramenta de mudança, e acredito que as pessoas aprendam muito sobre avaliação
na prática de realizar avaliação e colocando isso em prática, experimentando
diferentes estratégias. (Professor A)

Não tem o melhor jeito. É uma combinação de jeitos. Você precisa conhecer as
pesquisas sobre avaliação, no caso da educação física, né? Conhecer os resultados
que foram obtidos, precisa, deve, desenvolver isso em estágios. Em momentos de
laboratório de ensino, dentro da própria turma, sabe? Então é uma combinação de
jeitos, teóricos e práticos, e aí vai te dar um pouco mais de noção, dar um pouco
mais de noção para o aluno, mas não significa que é o fim da aprendizagem
também não, porque você vai aprender isso até o final da vida, entende? (Professor
I)

Avaliando-se. Quanto mais um professor avalia, mais ele aprende a avaliar. E
avaliar não é analisar ou julgar, avaliar é encontrar uma resposta para um
problema. Se eu tenho a possibilidade de, através de algum instrumento, obter a
resposta para o que eu quero, maravilha, mas o principal foco da avaliação é:
estamos aprendendo? É real o aprendizado? Existe um desdobramento dessa
aprendizagem? (Professor K)

A partir das falas dos docentes, percebe-se uma grande valorização da vivência
docente enquanto prática formativa. Isso significa que a experimentação prática da avaliação
educacional é determinante na preparação de um futuro docente. Ao protagonizar um
processo avaliativo, o licenciando depara-se com uma etapa importante de sua futura atuação
profissional. Dessa forma, tais momentos são fundamentais para o desenvolvimento da sua
profissionalidade (GATTI, 2010).

Um estudante, ao vivenciar variadas situações e problemas, tendo suporte de um
professor formador, constrói um rico repertório pedagógico (GATTI, 2016). Ao ter a
oportunidade de testar, experimentar, questionar e validar diferentes ferramentas e métodos
avaliativos, esse futuro professor protagoniza o seu próprio desenvolvimento profissional. É
por meio da práxis que o discente compreende que que tipo de docente ele pode vir a ser. A
vivência refletida e suportada é o que permite que o aluno, ao mesmo tempo, se aproprie do
real e compreenda o potencial.

Ao serem perguntados sobre como os alunos da licenciatura em EF da UnB são
preparados para realizar a avaliação escolar, os discentes afirmam:

Precário, eu acho. Acho que é bem precário até. A gente tem as matérias de
didática, de FDA, a gente tem os métodos de avaliação mas a gente não realmente
aprende a fazer uma avaliação, a gente aprende vários métodos de fazer mas a
gente não aprende realmente como avaliar. A gente não testa, a gente não coloca
isso em prática. (Aluno T)

Assim, a gente viu alguma coisa, mas muito pouco, de avaliação dentro das FDAs,
né? Como é que poderia ser feita, mas a gente realmente não praticou, colocou ali
alguma coisa teórica, porque eu acho também que você fazer uma avaliação
quando você tá na sala de aula, quando você tá na prática com as crianças, e eu vi
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quando eu fiz aqueles estágios, você tem que ter muita experiência. E isso aí eu
acho que você vai pegando, o aluno vai pegando muito com tempo, entendeu? Mas
eu acho que faltou um pouquinho dessa parte no nosso conteúdo lá da faculdade.
(Aluno R)

Então, às vezes a gente pensa muito assim na crítica, mas eu acho um ponto
positivo inicialmente pela forma que a gente tem uma diversidade de estágios na
FEF. Então a gente começa o estágio no segundo semestre, que é uma realidade
muito atípica. [...] Porém eu sinto que ainda falta um pouco mais de uma
preparação para isso. A gente vê assim, base teórica. Avaliação mesmo a gente vê
quanto vai montar um plano de aula de alguma disciplina e aí a gente aprende só
que tem que colocar ali, tem que avaliar algo que corresponde aos objetivos, as
atividades, então é algo mais teórico, do que a gente vai escrevendo no finalzinho
ali do plano de aula. (Aluno H)

Mal. Muito mal. Eu falo isso porque sou monitor de Didática a muito semestres e eu
sempre ajudo na parte de correção de plano de aula, de plano de ensino, e dá para
ver nitidamente que eles não colocam a parte de avaliação, ela é a mais
negligenciada no plano de aula. (Aluno D)

A realidade descrita pelos estudantes, em contraste com as falas dos docentes apresentadas
anteriormente, esclarece ainda mais o caráter dual vigente na licenciatura em EF da UnB. Embora
diversos professores tenham consciência da importância da experimentação prática na formação
docente, o ensino da avaliação no curso não apresenta uma instrumentalização prática necessária. Esse
ponto é central nessa discussão pois um aluno de licenciatura, imerso no processo de construção de
sua profissionalidade, precisa vivenciar aquilo que é ensinado nas disciplinas. Caso esse educando não
tenha oportunidades de desenvolver sua práxis pedagógica, sua futura atuação profissional corre o
risco de se basear em improvisações (GATTI, 2010).

A improvisação, embora inerente ao exercício docente, não pode nortear a ação de um
profissional qualificado (GATTI, 2010). É preciso que a formação de professores, enquanto espaço
emancipatório, promova o desenvolvimento de profissionais capazes de enfrentar problemas
complexos e variados. Ao preparar o futuro professor para a realidade de sua atuação profissional,
instrumentalizando-o e capacitando-o no agora, caminha-se em direção a profissionalização (GATTI,
2010).

É importante abordar as disciplinas de estágio que, no caso do curso de licenciatura em EF da
UnB, são iniciadas a partir do segundo semestre. O estágio configura um fundamental espaço
formativo para futuros professores. É importante pontuar, todavia, que a simples existência do estágio
não é suficiente. Segundo Gatti (2016), na maioria das licenciaturas a simples observação de aula é a
atividade mais sistemática realizada nos estágios, quando é feita.

A observação, embora fundamental para que o estudante se aproprie da realidade escolar, não
pode ser o ponto final. Segundo o Aluno H, um dos entrevistados, o estágio de observação é “um
momento inicial que a gente pode acompanhar como os professores das escolas avaliam os alunos
deles e a gente faz as nossas reflexões junto com as informações dos professores da faculdade”. O
estágio pode ser compreendido como uma ponte entre o presente do licenciando (a universidade) e o
seu futuro (a escola), uma ponte que permite ao futuro professor refletir sobre a sua potencial prática
pedagógica. É central, portanto, que o discente no estágio esteja em uma posição ativa, assumindo a
responsabilidade de sua formação e construindo a sua profissionalidade (GATTI, 2016).

A partir das falas dos estudantes do curso de licenciatura em EF da UnB, é possível notar que
a temática de avaliação está relacionada com disciplinas específicas do currículo. Repetidas vezes
foram citadas as disciplinas de Didática e Fundamentos do Desenvolvimento e Aprendizagem (FDA),
tanto por parte dos estudantes quanto por parte dos professores.

Foi possível observar, a partir das entrevistas conduzidas, duas opiniões a respeito do
“momento” em que o ensino da avaliação deveria acontecer. Alguns docentes defendem que a
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formação em avaliação deve ser realizada em disciplinas específicas, dentro do fluxo curricular.
Outros acreditam que o ensino da avaliação deve ocorrer durante toda a extensão do curso, sendo
tratado como um tema “transversal”.

Então, se a gente for olhar para a proposta curricular como um todo, né? Você vai
ver que eles terminariam sendo preparados para avaliar ao longo de todo o curso,
entendeu? Por que? Você tem algumas disciplinas que tem o foco um pouco voltado
para isso, vamos dizer que a disciplina de Didática com certeza vai ter uma
unidade chave de avaliação, as disciplinas de estágio supervisionado, com certeza
vão fazer com que ele pare, pense e observe, participe da avaliação e execute a
avaliação como professor em algum momento. Essas disciplinas são disciplinas
chaves para desenvolver as competências deles como educadores, como
professores. (Professor A)

Vou ser sincero, a única matéria que trata diretamente desse conteúdo é Didática
da Educação Física. A preparação não é uma coisa formal nesse sentido amplo da
avaliação, de como avaliar. Quando você começa a ir para escola, nos estágios,
que hoje acontece no primeiros semestres já tem a experiência do estudante ir pra
escola, ele já faz um exercício de avaliar a realidade, esse processo vai acontecer
muito em função do que a pessoa está interessada, em função de quem está gerindo
as disciplinas. (Professor K)

Também foi possível, por meio das falas de alguns docentes, perceber limitações e problemas
da formação em avaliação educacional. Quando perguntados sobre como os alunos são preparados
para realizar uma avaliação, os professores respondem:

Eles não são preparados. Ao meu ver eles não têm nenhuma preparação, eles vão
simplesmente reproduzir uma ferramenta que vai validar o que já tá aí
funcionando. [...] Então no meu ver, não há um processo que prepara os alunos
para essa avaliação na sua intervenção profissional, na verdade há uma intenção
de um grupo que começa a se incomodar muito e começa a se movimentar no
intuito de dar um instrumento que seja realmente efetivo, então a minha resposta
seria essa: a gente só tem uma intenção ali institucionalmente. (Professor G)

Eu acho, assim, eu não acredito que a gente aprenda a avaliar as pessoas, [...] não
acredito que isso necessariamente tem que estar contido numa disciplina específica,
que vai tratar questões de avaliação. Eu acho que as experiências que ele vai ter
dentro das diversas disciplinas é o que vai de fato constituir o conhecimento dele
sobre processos avaliativos. Acho uma boa forma de aprender a avaliar os outros é
você mesmo estar sendo constantemente avaliado e passando pelos processos
avaliativos e exercendo também a autoavaliação, né? Acho que a autoavaliação
traz um conhecimento muito importante. (Professor P)

A partir das falas dos professores, é possível afirmar que o ensino da avaliação dentro do
curso de licenciatura em EF da UnB não apresenta uma estruturação definida. Isso significa que,
embora a avaliação seja trabalhada em disciplinas específicas, a abordagem do tema, como um todo, é
inconsistente. Esse tipo de abordagem apresenta riscos uma vez que desqualifica a temática da
avaliação educacional enquanto conteúdo formativo, transformando-a em um tópico complementar.
Ao institucionalizar uma formação transversal, de forma que a responsabilidade de ensinar a avaliar é
de todo o curso e de todo o corpo docente, deve-se tomar cuidado com alguns fatores. Para que esse
sistema seja efetivo, os docentes da licenciatura precisam ter conhecimentos teórico-práticos
atualizados a respeito da avaliação educacional. Além disso, é responsabilidade de todos os
professores desenvolver processos avaliativos colaborativos em suas disciplinas, a fim de construir
laboratórios de ensino, como previsto no PPP (2011). Adicionalmente, é preciso que o aluno em

58



formação tenha oportunidades concretas para vivenciar a realidade da avaliação no contexto escolar.
Tudo isso quer dizer que, para que um ensino contínuo da avaliação seja concretizado, é necessário
um esforço conjunto de toda a Faculdade de Educação Física.

É preciso, mais uma vez, retornar a Freire (2020). Segundo o autor, o educador, mediador do
ensino, deve entender o educando como ele é, jamais como ele gostaria que fosse. Essa ideia se faz
importante agora pois, embora os docentes do curso de licenciatura em EF da UnB compreendam a
importância do estágio para o estudante refletir sobre avaliação, não lhes ocorre que esse mesmo
estudante talvez não tenha o conhecimento procedimental necessário para basear tal reflexão. Em
outras palavras, se um licenciando não foi ensinado o que é avaliar, como avaliar e por que avaliar,
nem nunca avaliou, como pode ele refletir criticamente sobre a avaliação de outro? É preciso entender
que tipo de aluno chega ao estágio, e com que concepção de avaliação. Somente após esse diagnóstico
será possível desenvolver um processo que exige criticidade desses futuros educadores.

Por meio das entrevistas conduzidas, é possível observar não apenas os discursos dos
docentes, mas também suas crenças, seus valores e suas vontades. Isso é fundamental uma vez que
qualquer processo educativo é, antes de qualquer coisa, um processo humano (FREIRE, 2020). Para
interpretar a realidade do ensino da avaliação dentro do curso em questão não basta analisar os
documentos oficiais. Tampouco é suficiente ouvir as colocações dos estudantes, exclusivamente. É
necessário ouvir os posicionamentos daqueles que mediam tal processo formativo, fazendo da
licenciatura o espaço de sua profissionalidade.

Ao permitir que os professores dissertem a respeito de sua própria prática pedagógica, gera-se
um contexto dialógico que catalisa a transformação. A partir das experiências dos educadores
formadores, criam-se possibilidades para aqueles que virão a ensinar. Ao serem perguntados “você
ensina seus alunos a avaliar? Como funciona esse processo?”, os docentes respondem:

Tento ensinar eles a avaliar quando, ao longo da minha prática avaliativa eu dou
exemplos de como a avaliação pode ser utilizada com esse caráter formativo e não
somativo, e aí eu mostro para eles como que eu fiz o que eu fiz e abro espaços de
discussão. Eu tento tirar um pouco o peso que tem a avaliação. As pessoas estão
preocupadas geralmente com a nota, tão preocupadas com o impacto que aquilo
vai ter na vida acadêmica deles e tento mostrar que a avaliação é parte do processo
de aprendizagem ainda, né? Não é a finalização dele. Não tem aquele caráter de
ficar rotulando os alunos e dando para eles um determinado estímulo ‘’quanto que
ele aprendeu’’, não, ainda é oportunidade de ele estar estudando. (Professor A)

Agora eu acho, [...] que ainda falta explicar para os alunos qual é o sentido
da avaliação, né? Eu falo que eu explico o porquê mas não é uma explicação tão
aprofundada assim, essa discussão que nós estamos tendo ‘’a avaliação é
importante para uma análise crítica, avaliação é importante para dar sentido aos
conteúdos da disciplina, avaliação é importante para o aluno possa se colocar’’,
isso eu acho que ainda falta. Falta de forma, eu diria, mais abrangente por parte de
uma coordenação, um debate sobre avaliação [...] Mas acho que a gente tem que
ter esse cuidado de explicar não só os instrumentos, os métodos, os momentos em
que a avaliação será realizada, mas qual é o sentido da avaliação, o que que eu
quero com essa avaliação? Por que ela tá ali presente? Para que que ela serve?
(Professor P)

É fácil perceber, ao analisar as falas dos docentes, a presença de concepções críticas e
emancipatórias em seus discursos. Nota-se, mais uma vez, o caráter dual do curso de licenciatura em
EF da UnB. O real e o potencial, embora conectados pelas intenções e esforços dos indivíduos que
compõem o processo, ainda se encontram separados por uma barreira intangível.

Eu ressignifico o processo que ele aprendeu, dou significado a ele. E aí a gente
intensifica e mergulha. [...] Então o que eu busco para o grupo é que a gente faça
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essa imersão. Então o tempo todo a gente acaba se avaliando também. Avaliação
não é um processo externo como se eu fosse o observador e tô observando na
avaliação, não. Eu faço essa imersão e a turma toda tá se avaliando e quando ela
lança esse olhar ela tá dentro também desse processo avaliativo. [...] e aí você
começa a identificar que a avaliação é um processo importante mas que está sendo
usado de forma completamente equivocada no modelo que aí se apresenta. Nesse
modelo eu digo: tá equivocado. Eu sem medo de errar, eu tenho muitos colegas
meus que respaldam isso, e de nome: um deles é Paulo Freire, que não está mais
entre nós mas está ali vivo na comunidade. (Professor G)

Paulo Freire (2020), citado pelo Professor G, descreve em sua obra o conceito de “inédito
viável”. Trata-se daquilo que ainda não é conhecido, mas que, por meio da idealização consciente,
pode vir a ser. No caso do ensino da avaliação, a situação-limite está apresentada: o curso de
licenciatura em EF da UnB apresenta uma “crise de identidade”, sendo teoricamente
crítico-emancipatório e cotidianamente bancário-conteudista. O inédito viável, portanto, nasce da
intencionalidade de transformar o cotidiano a partir do ideal teórico, a fim de alcançar o potencial
concreto (FREIRE, 2020).

Ao tratar sobre o real e o potencial, sobre o inédito viável, é impossível fugir da problemática
a respeito do distanciamento entre teoria e prática. Os alunos e docentes entrevistados, ao serem
perguntados a respeito de sua opinião a respeito da existência de um distanciamento entre teoria e
prática na avaliação, relataram:

No curso de EF, sim. Basicamente sim. Os professores podem passar muita teoria,
teoricamente a gente sabe, esse é o problema. Os alunos, teoricamente, sabem
como é aplicar uma avaliação, como é utilizar uma metodologia, mas na prática é
totalmente diferente porque a gente não sabe como aplicar. Saber o conteúdo não é
saber aplicar o conteúdo na vida. [...] Os professores passam muita teoria, a gente
sabe muito, tem muito texto, muito livro, os professores falam muito, tem muito
slide, teoricamente a gente sabe muita coisa, mas a gente não sabe aplicar. Na
prática a gente não sabe fazer, eu não sei fazer, sei pouquíssimo. [...] Eu acho que
existe uma disparidade muito grande, é muito separado, muito afastado. (Aluno T)

Teoria e prática, embora complementares, existem em domínios separados. É possível
argumentar que a problemática, portanto, não reside na existência ou não de um distanciamento. Na
verdade, a pergunta que deve ser feita é: de que forma se lida com o distanciamento entre teoria e
prática? A resposta para essa pergunta define não apenas a realidade do curso de licenciatura em EF
da UnB, mas também que tipos de inéditos viáveis estão presentes naquilo que é potencial.

Bom, há um conjunto de fatores. Eu acho que essa divisão entre teoria e prática é
infelizmente histórica na nossa área da Educação Física, então a nossa área é
muito contaminada por essa visão dualista de teoria e prática e isso perpassa
inclusive quando a gente olha para os cursos. [...] E é difícil romper com essa
ideia, para mim ela é bastante problemática, porque desconecta coisas que não
deveriam estar desconectadas, que deveriam estar atreladas. Teoria e prática, na
verdade uma retroalimenta a outra, daí que minha prática vai ser melhor quanto
mais enriquecido teoricamente eu estiver. Quanto mais eu me envolvo nessa prática
mais ela me coloca problemas que eu vou ter que ir buscar na teoria para dar conta
de resolver esses problemas da prática. E claro que as experiências que eu tenho na
minha prática também podem contribuir para o meu embasamento teórico.
(Professor P)

Esse distanciamento existe e não existe. Existem situações que nem avaliação
existe, certo? Assim como existem situações de ensino que nem o planejamento
existe. E nem mesmo a prática. Tem que se olhar caso a caso, sabe? Existe um
distanciamento entre esses dois porque a prática é muito mais complexa e variada.
Ela sofre fatores que influenciam a prática e que fazem com que a teoria perca suas
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características na prática. E também não eu não acho que seja desejável você como
professor ter um ótimo domínio teórico e impor essa teoria a ferro e fogo. Para
mostrar sua coerência teórico-prática. Eu acho que acima disso está o
relacionamento humano, pedagógico, o sentido da educação, o significado
daqueles conteúdos para os alunos. [...] Então eu não vejo isso como apenas
negativo, eu vejo como um aspecto da natureza do ensino. Esse jogo de
distanciamento e aproximação da teoria e da prática é muito sutil, sabe? (Professor
I)

A formação de professores é, ao mesmo tempo, responsável pela preparação instrumental e
procedimental dos futuros docentes e pela construção de um espaço educativo capaz de oferecer essa
preparação. É por isso que a relação entre teoria e prática deve ser abordada de forma integrativa
(FREIRE, 2020). Em outras palavras, é papel da licenciatura possibilitar a experimentação da teoria,
assim como a reflexão da prática, a fim de desenvolver uma práxis pedagógica coerente (MENDES,
2006).

Essa dinâmica existente entre a teoria e a prática se faz presente em todos os momentos da
vida de um professor. Um dos papéis da licenciatura é, progressivamente, capacitar o futuro docente
para lidar com a complexidade do real, ao mesmo tempo em que o prepara para construir o potencial.
Dessa forma, o licenciando desenvolve sua profissionalidade ao mesmo tempo em que caminha em
direção à sua profissionalização (GATTI, 2010).

Ao discutir o perfil desejado para os egressos do curso de licenciatura em EF da UnB, o PPP
(2011) afirma que o licenciado deve ser capaz de organizar, planejar, administrar e avaliar a sua
prática pedagógica. É importante, portanto, que esse futuro professor seja, antes de qualquer coisa,
seguro. Seguro no sentido de confiar em sua formação e no seu conhecimento, de acreditar ser capaz
de intervir pedagógica e cientificamente no ambiente escolar.

Os estudantes, ao serem questionados a respeito de como se sentiam em relação a realizar
uma avaliação educacional, respondem:

Trabalhando ali no estágio que eu fiz anteriormente e agora nesses estágios que
estão sendo online, eu acho que a preparação não tá legal não. Eu realmente tenho
uma certa dificuldade de ‘’como é que eu vou avaliar essa galerinha aqui? Como é
que eu vou avaliar esses aluninhos? Como é que eu vou avaliar esse pessoal aqui
do Ensino Fundamental?’’, entendeu? Pra mim, eu vou ter uma certa dificuldade.
Eu vou avaliar o que? (Aluno A)

Então, no momento eu me sinto preparado, mas pensando em mim, né?
Exclusivamente por conta dos estágios e por conta de algumas experiências [...]
Mas de modo geral eu acredito que os alunos não saem preparados do curso de
licenciatura para avaliar, não é só por terem muitos estágios que eles já vão sair
preparados. Eu acredito que eles saem um pouco “crus”, não sabendo como eles
vão avaliar os alunos deles e aí lá na prática eles vão vivenciar isso e às vezes
acaba podendo ser injusto, né? Uma avaliação injusta porque não teve uma
preparação de maneira positiva na graduação. Eu acho que faltou mais
oportunidades, não sei se oportunidades é a palavra certa, mas faltou mais alguma
contribuição durante esse processo da graduação para que eles saíssem
preparados. Porque a gente pensa que a preparação final de uma graduação é o
estágio, mas o estágio é apenas uma complementação, ele não vai dar todos os
processos que você vai vivenciar quando você for para a prática, de trabalhar
mesmo. (Aluno H)

O ensino e o aprendizado, como falado anteriormente, são processos distintos (PRABHU,
2003). Mesmo que o processo pedagógico desenvolvido para ensinar um licenciando a avaliar tenha
sido impecável, não se tem a garantia de que ele de fato aprendeu a realizar uma avaliação. Para saber
se esse aprendizado ocorreu, não basta que o aluno responda corretamente a uma prova sobre o tema.
Tampouco servirá apresentar um seminário temático a respeito de avaliação educacional. É preciso
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que esse aluno realize uma avaliação. É preciso que esse aluno, por meio de sua vivência, teste suas
capacidades, confronte suas dificuldades, conheça a sua própria docência (NEVES, 2008).

Por meio das falas dos Alunos A e H, percebe-se que o estágio, embora essencial, não é
suficiente para a preparação docente. Para que os estudantes estejam prontos para realizar uma
avaliação, teoria e prática, devem caminhar juntas. É preciso, como citado pelo Aluno H, oferecer
oportunidades para que esse desenvolvimento ocorra. É preciso, como afirma Martini (2005), deixar
que o aprendizado ocorra.

Após analisar a realidade do ensino da avaliação no curso de licenciatura em EF da UnB,
resta compreender de que forma é possível transformar essa realidade. Buscando entender as
possibilidades existentes para a formação docente, cria-se um espaço para a discussão do potencial.

Ao entrevistar os alunos, foi perguntado o que poderia ser feito para melhorar o ensino da
avaliação educacional. Os discentes revelam:

Eu acho assim, eu acho que além da teoria, porque a gente teve a teoria, realmente
eles exigirem, os professores exigirem uma avaliação. Então ele daria uma aula,
mostrando como é que era, as experiências deles como avaliadores, como
professores, na avaliação da matéria que eles tivessem ministrando, e passassem
isso aí pros alunos, e fizessem oficinas que os alunos pudessem realizar a avaliação
de uma determinada turma, né? Nós fizemos algumas aulas, nós apresentamos, nós
demos algumas aulas, mas a avaliação é muito incipiente.( Aluno A)

Eu consigo pensar no que talvez seria um caminho inicial, que é a participação
mais enfática dos alunos. [...] Eu não sei como funcionaria de maneira
institucional, mas talvez se a gente tivesse uma disciplina específica para isso seria
um momento muito grandioso para gente ter essa presença. Então verificar as
diversas formas de avaliação e criticar essas formas de avaliação e talvez refletir
sobre como se dá as avaliações nas escolas, trazer o que a gente vê nas
observações nos estágios, sobre como esses professores avaliam e fazer reflexões e
criar novos métodos de avaliações. Então uma disciplina eu acredito que seria
muito positivo e muito grandioso, mas aí foge talvez das normas institucionais.
(Aluno H)

Seria ensinar mesmo. Porque na verdade, dá para você se formar no curso sem
aprender nada disso. Acontece muito de a gente fazer a matéria toda, aí
simplesmente lá tem um tópico assim ‘’faça uma avaliação’’, a gente nunca
aprendeu a fazer avaliação, aí a gente faz do jeito que a gente aprende na internet,
a gente corre atrás e faz. Então, na verdade o primeiro ponto é ter isso em um
conteúdo específico, assim, qual matéria que vai dar isso? [...] Só de ter isso em
alguma disciplina bem claramente, já é um avanço. (Aluno D)

A importância da experimentação prática é ressaltada repetidas vezes nas falas dos estudantes.
É notável, por meio da análise das entrevistas realizadas, que a possibilidade de protagonizar
processos pedagógicos é uma grande vontade dos futuros professores. É dessa forma que esses
indivíduos não apenas podem testar seus conhecimentos e habilidades, mas também gerar novas
reflexões e problematizações (FUZII, 2010). Ao assumir a vanguarda de sua formação, o licenciando
deixa de ser um estudioso da Educação Física e passa a compor essa categoria profissional (FUZII,
2010). É superada a condição de observador externo em direção à tomada de consciência. O aluno, ao
invés de ser ensinado, busca o aprendizado.

É proposto, pelo Aluno H, que a existência de uma disciplina que abordasse especificamente a
temática de avaliação educacional seria um avanço. Isso vai ao encontro das propostas de Fuzii
(2010), que propõe, em sua dissertação de mestrado, que a criação de uma disciplina responsável pelo
ensino da avaliação seria de grande contribuição ao processo de formação do professor de EF.
Segundo o autor, é necessário que a avaliação educacional seja curricularizada, a fim de promover que
o seu ensino seja estruturado, planejado e transparente.
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A partir das falas dos Alunos A, D e H, entende-se que é essencial que o ensino da avaliação
seja planejado e organizado. É preciso definir em que momento do curso de licenciatura em EF os
estudantes serão ensinados a realizarem uma avaliação, de que forma esse processo ocorrerá e com
que propósito.

Por fim, reafirma-se a necessidade de trabalhar a avaliação educacional enquanto campo
teórico abrangente (MENDES, 2006). Para que o curso de licenciatura em EF da UnB atinja todo o
seu potencial, capacitando futuros professores de forma integral e crítica, é imprescindível que alunos
e professores atuem de forma conjunta. Essa atuação, que parte da dialogicidade, permite a descoberta
de novos inéditos viáveis, a fim de conseguir superar as limitações do real, explorando as fronteiras do
potencial.
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estudar o processo de ensino-aprendizagem da avaliação é possível compreender a
realidade da formação de professores de Educação Física. Ao mergulhar na realidade do curso de
licenciatura em EF da UnB, a grande fronteira imaginária que separa alunos e professores perde sua
sustentação. À luz da obra de Freire (2020), afirma-se que a educação, enquanto processo de
emancipação humana, se realiza por meio do diálogo, da comunhão entre os indivíduos.

Considerando que os objetivos descritos no PPP (2011) sejam atingidos, é crucial que todas as
pessoas que compõem esse projeto educativo atuem colaborativamente. Para que sejam formados
professores de Educação Física críticos, o contexto em que essa formação ocorre também precisa estar
envolto em criticidade. Isso só será possível se os professores formadores realizarem, cotidianamente,
um processo de reflexão consciente de sua própria prática pedagógica.

Por meio da pesquisa realizada, constatou-se que o curso de licenciatura em EF da UnB
apresenta um sistema de ensino de avaliação educacional superficial, baseado na aprendizagem
implícita. Trata-se de uma estrutura que promove a reprodução de práticas avaliativas antidialógicas e
que impede a superação de concepções pedagógicas classificatórias. O sistema avaliativo vigente
retroalimenta o ensino da avaliação, de forma que um não se transforma sem o outro.

Graças aos alunos e professores questionados e entrevistados foi possível realizar um grande
diagnóstico do ensino da avaliação no curso de licenciatura em EF da UnB. Para que a formação de
futuros professores não seja prejudicada, é necessário que a avaliação educacional seja tratada de
forma integral. A temática de avaliação, enquanto saber imprescindível para a atuação docente, deve,
antes de qualquer coisa, ser ensinada. Isso significa que o tema deve fazer parte do cotidiano da
licenciatura, sendo estudado, debatido, criticado, experimentado e vivenciado.

Definem-se, portanto, pontos fundamentais para o desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem da avaliação educacional, evidenciados pelo PPP (2011), pela literatura e pelas
falas de alunos e professores. São eles: (1) o processo avaliativo das disciplinas deve ter como
objetivo a formação profissional, e não a aprovação; (2) tudo que é realizado pelos professores
formadores servirá como exemplo para os futuros professores; (3) a construção coletiva dos processos
avaliativos qualifica o ensino; (4) o ensino da avaliação deve ser planejado, transparente,
instrumentalizador e avaliável; (5) a relação dialógica entre alunos e professores potencializa as
possibilidades pedagógicas; (6) quanto mais oportunidades teórico-práticas forem possibilitadas ao
estudante, maior a chance do aprendizado acontecer.

Finalmente, compreende-se necessária a realização de estudos que complementam o
diagnóstico realizado nesse trabalho, de modo que sejam investigados outros fatores que influenciam
o processo de ensino-aprendizagem da avaliação, tais como as avaliações institucionais externas
(FUZII, 2010), a importância da aprendizagem implícita nos processos formativos (JARVIS, 2015) e
as dinâmicas de poder presentes na relação professor-aluno (MENDES, 2006).
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO DOS DISCENTES

Prezado(a),

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa para meu Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade de Brasília(UnB). O objetivo
do trabalho é compreender como ocorre o ensino e a aprendizagem da avaliação educacional dentro do
curso de licenciatura em Educação Física da UnB

O seguinte questionário deve ser respondido por alunos do curso de licenciatura em Educação
Física da UnB e é composto por quatro seções. Pedimos que você responda às questões intuitivamente.
Não existem respostas certas ou erradas, a resposta franca é sempre a melhor resposta!

É muito importante que você responda a todos os itens deste questionário. Os dados dessa
pesquisa são confidenciais e serão analisados de forma conjunta, sem que seja possível identificar qualquer
dos participantes.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo email leocz.silverio@gmail.com ou pelo
telefone (61)982310070

Desde já, agradecemos a sua participação,

Leonardo Cezar dos Santos Silvério
Orientador: Prof. Dr. Luiz Cezar dos Santos
FEF/UnB

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Perfil dos participantes

1. Idade:
2. Sexo:

a. Masculino
b. Feminino
c. Outro

3. Em qual semestre do curso de licenciatura em EF você está?

PARTE 1
Descrição: Avalie cada uma das afirmativas seguintes utilizando-se da escala a seguir.
Tipo de resposta: Bastante - Muito - Moderado - Muito pouco - Nada

1. O quão familiarizado(a) você é com avaliação enquanto conteúdo?
2. O quanto você se interessa por avaliação?
3. A maneira que você é avaliado(a) dentro do curso é diferente do que ocorria na educação

básica?
4. A maneira que você é avaliado(a) dentro do curso influencia a maneira que você pretende

avaliar quando atuar na escola?
5. Os métodos avaliativos utilizados nas disciplinas mudam à medida que os semestres passam?
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PARTE 2
Descrição: Avalie cada uma das afirmativas seguintes utilizando-se da escala a seguir.
Tipo de resposta: Sempre - Frequentemente - Ocasionalmente - Raramente - Nunca

1. Com que frequência a avaliação enquanto tema é trabalhada dentro das disciplinas do curso?
2. Com que frequência as práticas avaliativas aplicadas nas disciplinas refletem a teoria

estudada?
3. Com que frequência você participa da construção do processo avaliativo das disciplinas?
4. Com que frequência os professores explicam os métodos utilizados e os objetivos

estabelecidos de seus processos avaliativos?
5. Com que frequência os professores estabelecem diálogos a respeito do tema avaliação?

PARTE 3
Descrição: Avalie cada uma das afirmativas seguintes utilizando-se da escala a seguir.
Tipo de resposta: Concordo totalmente - Concordo - Não tenho opinião formada - Discordo -
Discordo totalmente

1. Para mim, a avaliação tem um caráter exclusivo.
2. Para mim,  o desempenho acadêmico (nota) é o mais importante em uma avaliação.
3. Mesmo se não houvesse obrigatoriedade de participação, ainda assim participaria do processo

avaliativo.
4. A avaliação deve ser trabalhada somente em disciplinas de caráter pedagógico.
5. Existe um distanciamento entre a avaliação proposta na teoria em comparação à que é

aplicada nas disciplinas dentro do curso.
6. O processo avaliativo das disciplinas permite que eu apresente críticas, comentários e

sugestões.
7. Eu tenho conhecimento de práticas avaliativas alternativas.
8. Eu me sinto preparado para realizar avaliação em Educação Física escolar.
9. Eu aprendi dentro do curso de licenciatura a realizar uma avaliação.
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APÊNDICE II - QUESTIONÁRIO DOS DOCENTES

Prezado(a),

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa para meu Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC) no curso de licenciatura em Educação Física da Universidade de Brasília(UnB). O objetivo
do trabalho é compreender como ocorre o ensino e a aprendizagem da avaliação educacional dentro do
curso de licenciatura em Educação Física da UnB

O seguinte questionário deve ser respondido por professores do curso de licenciatura em Educação
Física da UnB e é composto por quatro seções. Pedimos que você responda às questões intuitivamente.
Não existem respostas certas ou erradas, a resposta franca é sempre a melhor resposta!

É muito importante que você responda a todos os itens deste questionário. Os dados dessa
pesquisa são confidenciais e serão analisados de forma conjunta, sem que seja possível identificar qualquer
dos participantes.

Em caso de dúvidas ou sugestões, entre em contato pelo email leocz.silverio@gmail.com ou pelo
telefone (61)982310070

Desde já, agradecemos a sua participação,

Leonardo Cezar dos Santos Silvério
Orientador: Prof. Dr. Luiz Cezar dos Santos
FEF/UnB

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Perfil dos participantes

1. Idade:
2. Sexo:

a. Masculino
b. Feminino
c. Outro

3. A quanto tempo você é professor(a) na Universidade?

PARTE 1
Descrição: Avalie cada uma das afirmativas seguintes utilizando-se da escala a seguir.
Tipo de resposta: Bastante -  Muito - Moderado - Muito pouco - Nada

1. O quão familiarizado(a) você é com o tema avaliação?
2. O quão diferente deve ser a avaliação no ensino superior quando comparado com a educação

básica?
3. O modo pelo qual os alunos são avaliados dentro do curso influencia a maneira que eles

avaliarão na escola?
4. O quanto as suas práticas avaliativas mudam à medida que o tempo passa?
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PARTE 2
Descrição: Avalie cada uma das afirmativas seguintes utilizando-se da escala a seguir.
Tipo de resposta: Sempre - Frequentemente - Ocasionalmente - Raramente - Nunca

1. Com que frequência você trabalha avaliação enquanto conteúdo nas aulas?
2. Com que frequência as práticas avaliativas aplicadas nas aulas refletem a teoria ensinada?
3. Com que frequência os alunos participam da construção do seu processo de avaliação?
4. Com que frequência você explica para os alunos os métodos utilizados e os objetivos

estabelecidos do seu processo avaliativo?
5. Com que frequência ocorrem diálogos a respeito do tema avaliação em suas aulas?
6. Com que frequência você ensina seus alunos a realizar uma avaliação?

PARTE 3
Descrição: Avalie cada uma das afirmativas seguintes utilizando-se da escala a seguir.
Tipo de resposta: Concordo totalmente - Concordo - Não tenho opinião formada - Discordo -
Discordo totalmente

1. Para mim, o desempenho acadêmico(nota) é o mais importante em uma avaliação.
2. Eu me sinto confortável ao avaliar meus alunos.
3. Eu utilizo ferramentas avaliativas alternativas nas minhas aulas.
4. Eu estou aberto(a) a críticas, comentários e sugestões dos alunos a respeito do meu processo

avaliativo.
5. Mesmo se não houvesse obrigatoriedade de participação, ainda assim meus alunos

participariam do processo avaliativo.
6. Meus alunos estão preparados para realizar a avaliação em Educação Física escolar.
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APÊNDICE III - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM DISCENTES

1.Para você, qual é a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem?

2.Que sentimentos e ideias surgem na sua cabeça quando você pensa sobre avaliação?

3.De que modo funciona a avaliação dentro das disciplinas do curso?

4.Em sua opinião, qual é a finalidade da avaliação dentro das disciplinas?

5.Para você, quais são os fatores mais importantes em um processo avaliativo?

6.De que modo o jeito que você é avaliado dentro do curso pode influenciar na maneira que você
avaliará quando for professor?

7.Qual é o papel atribuído aos alunos dentro do processo avaliativo das disciplinas?

8.O que poderia mudar na avaliação realizada dentro das matérias, em sua opinião?

9.Como os alunos da licenciatura são preparados para realizar a avaliação na escola?

10.O que poderia ser feito dentro das matérias para melhorar o ensino da avaliação, em sua opinião?

11.Como você se sente em relação a realizar uma avaliação educacional? Está preparado e seguro?

12.Em sua opinião, existe um distanciamento entre teoria e prática na avaliação? Por que?
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APÊNDICE IV - ROTEIRO PARA ENTREVISTAS COM DOCENTES

1.Para você, qual a importância da avaliação no processo de ensino-aprendizagem?

2.Para você, quais são os fatores mais importantes em um processo avaliativo?

3.Em sua opinião, qual é a finalidade da avaliação dentro das disciplinas?

4.Como funciona a avaliação dentro das suas aulas?

5.De que modo o jeito que se avalia dentro das disciplinas do curso pode influenciar a maneira que os
alunos avaliarão na escola?

6.Qual o melhor jeito para se aprender a avaliar?

7.Como os alunos da licenciatura são preparados para realizar a avaliação na escola?

8.Você ensina seus alunos a avaliar? Como funciona esse processo?

9.Qual o papel atribuído aos alunos dentro do seu processo avaliativo?

10.Em sua opinião, por que existe um distanciamento entre teoria e prática na avaliação?
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