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Introdução
O que é avaliar?

E a autoavaliação?

Na perspectiva desse trabalho, entendemos que uma proposta avaliativa vai
além da tarefa de conceder uma nota ou conceito. Significa que a avaliação se
coloca como um processo intrínseco ao sujeito enquanto ser humano,
envolvendo sentimentos, pensamentos e ações de forma uníssona, constituindo
um sentir-pensar-agir (HENZ; CORTE, 2018; LIMA, 2021).
Em visto de um viés processual, a autoavaliação através de uma base formativa se
estabelece sob um olhar psicologizante, assumindo a metacognição na busca da
autorregulação da aprendizagem cognitiva discente (VILLAS BOAS, 2008).
Em paralelo, a autoavaliação de cunho emancipatório busca olhar o processo além do
viés (meta)cognitivo, uma vez que “a avaliação emancipatória se caracteriza como um
processo de descrição, análise e crítica de uma dada realidade, visando transformá-la”
(SAUL, 2000, p. 61). Nessa linha, assume uma epistemologia alinhada à matriz
freireana, de ação-reflexão-ação, repercutindo no indivíduo e na sociedade, que pulsa
por comprometimento e justiça através da práxis.

Metodologia
Objetivo

Refletir sobre propostas avaliativas de cunho processual na EF escolar que tragam em
seu cerne proposições autoavaliativas e/ou reflexivas a partir de uma revisão
bibliográfica com base em uma metodologia qualitativa.

Método

Esse estudo trata de uma revisão bibliográfica através de uma busca de trabalhos de
periódicos nacionais e internacionais das áreas de Educação e EF pertencentes à área 21
do Qualis da Capes com estratos A1, A2, B1, B2 e B3, tendo como período os anos entre
2008 e 2019.
Foram realizados os cruzamentos dos descritores “Educação Física” com “avaliação” e depois com
“autoavaliação”. No total, foram analisados 51 resumos para uma posterior organização envolvendo
três questões a partir da leitura dos resumos: (1) “O artigo é sobre EF escolar?”; (2) “Fala sobre a
prática avaliativa na EF escolar?”; e (3) “Aborda alguma proposta autoavaliativa?”.
De 18 artigos lidos na sua íntegra, trouxemos para esse estudo 7 trabalhos que abordam a avaliação
na EF escolar com preceitos autoavaliativos.

Análise
Olhando para a (auto)avaliação enquanto processo, os trabalhos apresentaram diferentes propostas diretamente ligadas à reflexão
discente sobre a própria prática, ou seja, tanto em relação aos instrumentos utilizados como para a sua realização de forma i ndividual
e/ou coletiva. Com isso, estes diferentes modos de materializar a autoavaliação permitiram observar o espaço destinado ao discente de
forma mais ampla. Evidenciando uma ação voltada tanto para a percepção discente sobre a própria aprendizagem junto aos objeto s de
conhecimento da EF, como para a reflexão coletiva sobre aspectos muitas vezes imperceptíveis na observação docente.

Organização estrutural
das (auto)avaliações
encontradas e
aprofundadas

Desenho (i/c)

(Auto)avaliação
discente

Santos et al. (2015) e
Muller e Neira (2018)

Processo
Produção textual (I)

Individual (I)

Oliveira (2009); Santos et al. (2019)

Reflexão discente

Foto/vídeo (i/c)

Coletiva (C)

Escudero e Neira (2011)

Diário (i/c)
Santos et al. (2014)

TICs (I/C)
Frizzo e Silva (2018);
Zylberberg (2010)

Portfólio (I/C)
Melo, Ferraz e Nista-Piccolo,
(2010); Santos et al. (2019)

Conclusão
Os trabalhos analisados permitiram compreender distintas possibilidades avaliativas de cunho formativo e emancipatório que
trazem em seus cernes (materializ)ações autoavaliativas. Tendo em vista o foco voltado para o processo (meta)cognitivo pela
perspectiva formativa e pela perspectiva emancipatória em um caminho crítico-reflexivo, ambos construíram percursos
baseados no diálogo, na reflexão, no espaço de voz discente e, sobretudo, através de distintas estratégias.
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