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Resumo

Este estudo tem como objetivo diagnosticar se o professor de Educação Física é
sujeito avaliado no processo educativo e os aspectos que delineiam essa realidade. A
pesquisa foi realizada com uma abordagem qualitativa, com enfoque dialético. As
conclusões mostram a permanência de uma prática escolar pautada no tradicionalismo,
na qual o professor é avaliado informalmente pela comunidade escolar e como
funcionário de uma empresa.
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Abstract

The present article aims to diagnose if the Physical Education teacher is valued in the
educational process and the aspects that line this reality. The research was carried
with qualitative approach, with dialectic tendency. The conclusions show the school
practice remains joint in traditional references, that the teacher is informally valued
by scholar community and like a private company employee.

Keywords: teacher, Physical Education, valuation, historical project.
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Introdução

A Educação Física teve sua trajetória orientada a atender interesses que não lhe

eram próprios. Somente com o fim da Ditadura Militar e a redemocratização do país é

que a Educação Física desenvolve a busca por identidade. No âmbito escolar passa-se a

discutir aspectos relativos à metodologia de ensino e didática, no sentido de sistemati-

zar a Educação Física como componente curricular. Mas a avaliação não é discutida com

a mesma profundidade de outros temas, apesar da sua importância para possibilitar

análises acerca da Educação Física como disciplina com objetivos pedagógicos específi-

cos.

A perspectiva da avaliação esteve sempre voltada à verificação de méritos físicos.

Porém, hoje, a avaliação é entendida como integrante de todo o processo educativo e

sua função é proporcionar a educadores e educandos momentos de análise das ações

estabelecidas em aula para que ambos possam retomar posturas com o escopo de con-

cretizar o Projeto de Ensino-Aprendizagem.

Diante dessa realidade, complexa e contraditória, buscou-se responder o seguinte

problema: o professor de Educação Física é sujeito avaliado no processo educativo? Que

aspectos delineiam essa realidade? Para desvendar tal questão, diagnosticou-se princí-

pios norteadores da prática educativa das escolas pesquisadas, os instrumentos de ava-

liação do professor para avaliar o aluno e da escola (direção, coordenação e alunos) para

avaliar o professor e a função dessa prática no âmbito escolar.

A educação física

A Educação Física teve nexos relacionados à instituição militar, a mais influenciada

pelo Positivismo de acordo com os ideais capitalistas nascentes no Brasil no século XIX.

Outra influência foi a da classe médica, que lhe emprestava o status científico legitima-

do socialmente. Essa classe buscava a purificação dos corpos e esse era o papel central

da Educação Física (CASTELLANI FILHO, 1994). No início do século XX, a Educação Física

continuou subordinada a essa ideologia e a “área” tratava somente do aspecto físico.

Esses referenciais são bem esclarecidos por Fernando de Azevedo (apud CASTELLANI

FILHO, 1994, p. 76):

Ao professor de Educação Física compete, pois (e não há exa-

gero algum nesta afirmativa) dirigir e orientar os exercícios de

modo que influam enérgica e eficazmente sobre cada organismo,
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ordená-los em série gradual, harmonizá-los com o período de evo-

lução orgânica, incutindo o prazer ou, ao menos, evitando o té-

dio, e constatar, enfim, pelos processos vários de mensurações

corporais, os resultados de seu ensino, fazer, em uma palavra, o

registro dos benefícios que provieram dos exercícios, e dos in-

convenientes que determinaram. São as atribuições que todos os

entendidos lhe demarcam (...).

Na década de 20, a Educação Física passa a ser obrigatória nas escolas, tendo o

aprimoramento racial como objetivo. Este, junto com a política de Segurança Nacional e

de formação para o trabalho, forma um tripé de conceitos que ganhou força na Era

Vargas. Nesse período a Educação era vista como instrumento do Estado, com a função

de auxiliar a formação e manutenção desse estado de poder (FREIRE, 1987; GHIRALDELLI

JR., 2003).

Na década de 40 declina o Estado Novo e, segundo Ghiraldelli Jr. (2003), há espaço

para o advento dos ideais da Escola Nova, para o estabelecimento de discussões visando

à elaboração de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Porém, esta

só é aprovada em 1961, tendo idéias liberais não mais suficientes num Brasil industria-

lizado, em processo acelerado de urbanização, logo, com outras demandas educacio-

nais.

Em 1964, com o Golpe Militar, passa a ser hegemônica uma tendência tecnicista

relacionada com a qualificação profissional, evidenciada com os acordos MEC-USAID,

que comprometeram a política educacional no país, nesse momento manipulada por

técnicos norte-americanos, submetendo a escola ao ideário do mercado de trabalho,

permanecendo na Educação um parâmetro conservador (GHIRALDELLI JR., 2003). As-

sim, a prática avaliativa centra-se no aluno e serve como meio de classificação, ditando

os capazes e não capazes, determinando os que podem seguir adiante socialmente

(LUCKESI, 1997).

No início da década de 80, vários segmentos da sociedade começam a querer romper

com as barreiras do autoritarismo, de modo que se intensifica também o debate da

política educacional (GHIRALDELLI JR., 2003). Esse movimento encontra seu espaço na

Educação Física, estabelecendo-se a “crise de identidade” dessa área de conhecimento.

Inicia-se a busca da superação da Educação Física como sinônimo de mero treinamento

físico e a relevância da área como disciplina escolar, numa tentativa de redefinição do

seu papel social (LIMA, 2000).

Nesse contexto, articulam-se debates e cresce a produção científica, de modo que,
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atualmente, os profissionais da área enxergam a Educação Física como uma disciplina

curricular de conteúdo e não mais como recreação ou disciplinadora de corpos (TAFFAREL,

et al., 2000). Logo, adquire importância a concepção de que a Educação Física já não

pode existir descontextualizada do Projeto Político-Pedagógico da escola no seu Projeto

de Ensino-Aprendizagem, que envolve objetivos didáticos e pedagógicos, os conteúdos

e a avaliação (SOARES, et al., 1992).

A avaliação

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) é o referencial teórico-metodológico no qual se

define a prática da instituição escolar, organizam-se e integram-se as atividades desta,

sendo uma referência para a caminhada das ações educativas com a função de ajudar a

resolver problemas e a transformar a prática dos sujeitos da escola, ressignificando a

ação destes e proporcionando rigor nas ações educativas, tornando-as intencionais,

dentro de uma realidade complexa. Esse projeto deve ser construído coletivamente,

como resultado de análises do real e de consenso entre os membros da escola, de modo

a resgatar o sentido humano e libertador do planejamento (VASCONCELLOS, 2000).

Mas a organização da prática pedagógica não pára nesse projeto inicial. O planeja-

mento feito pelo professor precede a ação do mesmo na relação com o real. Este tem

três dimensões da ação humana como referencial: realidade, finalidades e plano de

ação. Logo, estão comprometidas com experiências anteriores dos sujeitos mestres e

aprendizes e com as ações necessárias para que a realidade venha efetivamente ser

transformada (LUCKESI, 1997; VASCONCELLOS, 2000).

Para Vasconcellos (2000), o compromisso com as experiências dos sujeitos, permitir

e incentivar uma participação autêntica é uma forma da levar a acontecer efetivamente

o que fora planejado. Pode-se estabelecer uma relação com Freire (1965), que diz que o

homem tem vocação para sujeito da história e a educação deve ser instrumento de

desalienação daqueles que vivem numa sociedade herdeira da estruturas autoritárias.

Percebe-se que esse planejamento, também chamado por Vasconcellos (2000) de Pro-

jeto de Ensino-Aprendizagem (PEA), parte de uma concepção de educação comprometi-

da com um projeto histórico. Este é traduzido no tipo de sociedade que se quer formar,

dentro de um determinado modo de produção e as formas de luta para concretização

dessa postura a partir de condições concretas no presente (FREITAS, 1995). Portanto, o

planejamento é comprometido política e socialmente.

O planejamento não será exclusivamente um ato político-filo-
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sófico, nem exclusivamente um ato técnico; será, sim, um ato ao

mesmo tempo político-social, científico e técnico: político-social,

na medida em que está comprometido com as finalidades sociais e

políticas; científico, na medida em que não se pode planejar sem

um conhecimento da realidade; técnico, na medida em que o

planejamento exige uma definição de meios eficientes para obter

os resultados. (LUCKESI, 1997, p. 108).

Nos chama a atenção Vasconcellos (2000) para a possibilidade de haver esquizofrenia

pedagógica, ou seja, ter a intenção de realizar um processo educativo, que consta no

projeto escolar, porém no cotidiano este não se concretiza.

Na perspectiva dos autores que aqui servem como fundamentação (LUCKESI, 1997;

VASCONCELLOS, 2000), na efetivação desses projetos, a avaliação não deve ser utiliza-

da com a função de dominação nem ser apenas uma verificação. O objetivo é uma

tomada de decisão sobre o desenvolvimento do aluno, captar necessidades trabalhadas,

superadas e detectar novas necessidades num ato de re-planejar e permitir que profes-

sor e aluno possam refletir juntos sobre o real e buscarem, numa relação democrática,

atender às demandas do ensino, avançar no trabalho pedagógico e no crescimento do

aluno.

A avaliação se faz presente no processo educativo desde o planejamento até a execu-

ção: na identificação do projeto histórico, na seleção de conteúdos e meios, e na ação

para construir/reconstruir o próprio projeto. Assim, Freitas (1995) diz que a análise da

função da avaliação e do uso desta deve ser realizada percebendo os efeitos dessa

relação no espaço da sala de aula e na escola como instituição que expressa seus obje-

tivos e sua forma de avaliação no Projeto Político-Pedagógico. O intuito dessa análise é

mostrar como os conteúdos são dependentes dos objetivos e que também deles depen-

derão formas e instrumentos de avaliação e, ainda, a determinação dos sujeitos que

serão avaliados nesse processo (FREITAS, 1995).

Historicamente a avaliação vem sendo um meio de estabelecer competição, indivi-

dualismo e autoritarismo, fazendo-se apenas uma avaliação instrucional, de disciplina e

dos valores e atitudes dos educandos dentro e fora da sala de aula, promovendo um

processo de eliminação, pautado em referenciais capitalistas. Esse processo de elimina-

ção, em geral, se dá informalmente (FREITAS, 1995).

Segundo Freitas (1995), existe a avaliação formal, que utiliza instrumentos explíci-

tos e cujos resultados podem ser examinados pela comunidade escolar e a avaliação

informal, que é a construção de juízos que o professor faz dos alunos e estes do profes-
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sor, refletindo-se numa prática avaliativa espontânea.

Em um outro paradigma, que entende o homem como sujeito com o objetivo de

superação do presente, o papel da avaliação passa a ser promover o benefício das ações

dos educandos e dos educadores. Assim, são indispensáveis princípios de interação so-

cial, fazendo-se uma análise ético-política das práticas e métodos de avaliação. O pro-

cesso se constrói na base do diálogo onde alunos e professores são vistos e tratados

como sujeitos (FREIRE, 1987). Observa-se, portanto, que o ato de avaliar exige um

redirecionamento da ação do aluno e do professor. A avaliação não tem um sentido em si

mesma, mas somente se determinada pela concepção que rege o Projeto Político-Peda-

gógico.

Percebe-se, então, a importância de possibilitar que as práticas do professor e da

equipe pedagógica sejam formalmente avaliadas, de modo que os sujeitos possam pen-

sar sobre como têm contribuído para que o aluno aprenda e na construção de uma rela-

ção democrática. No âmbito específico da Educação Física, também é clara a necessida-

de de avaliar a prática dos profissionais, já que a partir daí poderá ser sistematizada a

transformação da Educação Física nas instituições escolares (TAFFAREL, 2000). Não

obstante, Soares, et al. (1992), coloca que a prática avaliativa em Educação Física tem

servido para selecionar os mais capazes fisicamente, o que traz a conseqüência pedagó-

gica da insistência na busca de talentos esportivos e a redução da disciplina aos aspec-

tos biológicos.

Metodologia

Esse estudo é de natureza qualitativa, usando-se o Método de Análise de Conteúdo

com um enfoque histórico-dialético (TRIVIÑOS, 1987) perseguindo a essência da realida-

de com a análise de causas e conseqüências do fato pesquisado, suas contradições,

relações e qualidades. O objetivo é diagnosticar se o professor de Educação Física é

avaliado no processo educativo. Para tanto, concebe-se o ser humano como ser histórico

e social, a realidade como dinâmica, indivíduo e sociedade como termos de uma contra-

dição.

Segundo Bardin (apud TRIVIÑOS, 1987, p. 160), o Método de Análise de Conteúdo:

(...) é um conjunto de técnicas de análise das comunicações,

visando, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição

do conteúdo das mensagens, obter indicadores (...), que permi-

tam a inferência de conhecimentos relativos às condições de pro-
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dução/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.

O estudo foi desenvolvido em três etapas básicas do trabalho com o Método de Aná-

lise de Conteúdo: a pré-análise, a descrição analítica e a análise referencial.

Na pré-análise se deu a organização do material da pesquisa. Nesse momento, bus-

cou-se o apoio teórico inicial e as técnicas adequadas para a coleta de dados, que foi a

entrevista semi-estruturada (MINAYO, 1994) com quatro professores de Educação Física

do 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental, um licenciado e três acadêmicos de 8º e 9º

semestres do curso de Licenciatura em Educação Física (chamados de professor 1, pro-

fessor 2, professor 3 e professor 4), e com três coordenadores pedagógicos (chamados

de coordenador 1, coordenador 2 e coordenador 4), todos graduados em Pedagogia.

O espaço de pesquisa foram quatro escolas particulares de Feira de Santana (escola

1, escola 2, escola 3 e escola 4) como determinação da própria realidade, pois as escolas

públicas municipais e estaduais não possuem em seu currículo a disciplina Educação

Física nos ciclos acima citados, segmento no qual o estudo foi realizado. É importante

salientar que as escolas pesquisadas foram selecionadas a partir do dado empírico de

serem consideradas “boas escolas”. E, ainda, que o fato de se trabalhar com escolas

particulares traz a necessidade de contextualizar as especificidades desse espaço.

Como técnica auxiliar de coleta de dados utilizou-se a análise documental dos Proje-

tos de Ensino-Aprendizagem da referida disciplina nas mesmas escolas, na busca de

encontrar informações factuais sobre o fenômeno que surgem no contexto e trazem

aspectos do mesmo (MINAYO, 1994).

Na fase da descrição analítica, o material coletado foi submetido a um estudo orien-

tado pelos referenciais teóricos. Trabalhou-se com a categorização dos dados, na busca

de sínteses coincidentes nas entrevistas e documentos analisados.

O presente trabalho utiliza-se de categorias da dialética para apreensão da realida-

de: contradição e totalidade. A categoria específica trazida pelos próprios fenômenos

encontrados, foi a “esquizofrenia pedagógica”. Segundo Cury (1995) essas categorias

auxiliam no entendimento do todo, cujos elementos são constituintes da realidade.

A contradição é uma lei da dialética expressa pelo próprio dinamismo do real, é o

motor do desenvolvimento. A contradição é destruidora e criadora, porque se busca a

superação da contradição (CURY, 1995).

A totalidade justifica-se na medida em que a investigação não busca conhecer ape-

nas um fato particular do real, mas a vinculação deste e de seus significados às relações

sociais. Segundo Cury (1995) essa categoria é essencial ao se tratar da Educação. A

realidade, para o mesmo autor, passa a ser entendida como histórica quando a essência
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contraditória dos fenômenos é entendida no seio da totalidade. Esta se forma a partir da

historicização dos fenômenos.

Dentro dessas categorias gerais, trabalhou-se com a categoria de análise específica,

que foi a “esquizofrenia pedagógica”. Essa categoria foi analisada no intuito de perce-

ber sua influência nas relações estabelecidas entre professor e comunidade escolar no

sentido de a prática docente ser avaliada.

Na última fase, interpretação referencial, buscou-se aprofundar a análise dos dados

no sentido de desvendar o conteúdo latente. Na linha do materialismo dialético, a busca

é no sentido de desvendar ideologias, tendências das características dos fenômenos

sociais dinâmicos e históricos (CURY, 1995).

Pesquisa de campo

O espaço de pesquisa

Sendo a presente pesquisa realizada nas instituições privadas de ensino, sentiu-se a

necessidade de tratar alguns elementos que são próprios destas, a partir de alguns

dados da própria pesquisa e do entendimento de que as relações estabelecidas nessas

instituições são resultado de uma ideologia que as permeia e as faz relacionadas com a

realidade social e econômica.

Além disso, a história da Educação no Brasil deixa claro, até mesmo nas legislações,

a existência de uma escola dualista, que atende a interesses diferentes e a classes

sociais diferentes, como coloca Ghiraldelli Jr. (2003). Há concordância com tal afirma-

ção por parte de Lima (1994, p. 116), quando esta nos diz que “ a educação brasileira

não logrou sua universalização e toda sua história está dentro de uma perspectiva dual,

onde até mesmo legislações foram feitas com o objetivo de estruturar dois sistemas

paralelos de educação”.

No entanto, se entende que, independente da rede de ensino da qual faz parte o

aluno, no decorrer da história este foi vítima de processos alienantes, e colocado na

condição de objeto que reproduz um conhecimento previamente determinado para ser

aprendido. A diferença entre as duas redes colocadas nessa perspectiva de ensino por

Lima (1994) é que a rede privada informava uma quantidade maior de conteúdos, ou

seja, a busca de um novo referencial de Educação deve atingir educadores e educandos

de todas as redes de ensino, inclusive para haver a perspectiva e possibilidade de mu-

dança dessa dualidade.

Segundo Lima (1994), as redes de ensino têm algumas semelhanças, entre as quais

destaca o uso inadequado que se faz da avaliação como instrumento de controle e alie-

Martha Benevides da Costa / Cláudio de Lira Santos Junior



167Diálogospossíveis

nação do aluno, a falta da auto-avaliação por parte do professor e, ainda, a não avalia-

ção do instrumento avaliativo.Essas posturas avaliativas seriam o caminho para a devi-

da adequação de conteúdos, procedimentos e ajudas específicas aos alunos.

Dentro dessa problemática que se localiza a presente pesquisa, é possível trabalhar

tanto com a rede pública como particular de ensino. Vale ressaltar que, na verdade, a

escolha das entidades particulares de ensino como espaço da pesquisa foi determinada

pela própria realidade.

Isto porque, de acordo com a Secretaria de Educação do Município de Feira de Santana

as escolas públicas no Ensino Fundamental, 1º e 2º ciclos, não possuem a disciplina

Educação Física como componente curricular. Logo, esse estudo, voltado a tratar a rea-

lidade do município nesse nível de ensino, só poderia tratar as escolas particulares como

espaço de pesquisa, sendo necessário considerar as especificidades desta.

Segundo Brandão (1989), as escolas particulares costumam resistir à entrada de pes-

quisadores que desejem lá permanecer por tempo suficiente para conhecer a prática

pedagógica profundamente. Isto se dá por dois motivos:

- a escola particular é uma empresa e, portanto, existe o “segredo industrial” por

conta de ter que dividir fatias de mercado e por existir a deslealdade na concorrência;

- por ser uma empresa, a escola particular necessita da reserva de mercado.

Logo, é de extrema importância para essas instituições manter a idéia de que a

melhor qualidade de ensino está na escola particular. De acordo com Lima (1994), essa

idéia de superioridade é mito, pois esta entidade apenas informa mais em relação à

escola pública.

Ainda segundo Brandão (1989), o mito de superioridade da escola particular em rela-

ção à escola pública vem também da primeira educação das crianças, a familiar. Aten-

dendo às crianças das classes média e alta, a escola particular tem uma clientela cujas

famílias tiveram acesso à escola e, portanto, cuja educação familiar está mais próxima

da escolar, além de que os diversos atendimentos especializados são acionados se hou-

ver necessidade, a exemplo de psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, entre ou-

tros profissionais hoje relacionados ao trabalho das escolas particulares.

Existe, ainda, uma outra especificidade da escola particular a ser tratada, que é a

relação da escola com os professores. Segundo Teixeira (1989), as lutas e preocupações

dos professores, apesar de terem como pano de fundo o aspecto econômico, vão mais

fundo no que concerne à relação escola/sociedade, chegando a questionar a função

social da instituição escolar.

Historicamente, a escola pública foi posta como autoritária por estar incluída no

projeto do Estado, principalmente depois de 1964 pois, no período da Ditadura Militar,
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os professores que se posicionaram contra o regime imposto foram verdadeiramente

perseguidos, afastados, demitidos e exilados e, outros tantos foram presos, torturados

e assassinados.

Nesse contexto, a escola particular aparece como a instituição que dá espaço a esse

profissional, tomando a vez de liberal e democrática. De acordo com Teixeira (1989),

essas colocações não são de todo equivocadas, pois algumas escolas de fato receberam

os professores perseguidos nas instituições públicas e assumiram uma postura de luta

contra o Regime Militar. No entanto, segue dizendo que “o contraponto entre o discurso

da democracia e da realidade da prática da escola privada, em qualquer momento, tem

que ser colocado” (TEIXEIRA, 1989, p. 112).

Ainda de acordo com o mesmo autor, a primeira análise deve ser feita na relação

dessas escolas com os sindicatos de categoria, pois essas instituições procuram limitar

a participação dos professores nessa entidade de classe.

Um outro ponto de análise presente é mais uma vez relacionado ao fato de a escola

particular ser empresa. Por conta dessa condição, a escola particular paga baixos salári-

os e não dá segurança no emprego, pois à custa do trabalho do professor pretende

escapar da crise e aumentar os lucros. Percebe-se, então, que a escola privada está

definida mais diretamente por parâmetros do capitalismo, até mesmo porque sem lucro

não há como sustentar a existência da própria escola/empresa.

Dessa forma, a ação desta no sentido de modificar a sociedade da forma como está

organizada fica limitada, de maneira que sempre haverá a contradição transformação

social e relações sociais presentes no espaço específico desta instituição já que, para

uma efetiva transformação, necessita-se da superação do sistema que sustenta a exis-

tência desse sistema de ensino.

As relações aí estabelecidas são de compra e venda entre pais e donos da escola, a

empresa busca um diferencial a fim de garantir uma parcela de mercado que gere lucros

satisfatórios e o professor é uma espécie de atendente que deve garantir o que a escola

prometeu a seus clientes (pais). Logo a relação é de patrão-empregado entre os profis-

sionais que atuam nesse espaço e os empresários da educação.

Apresentação e Análise dos dados

Com o confrontamento dos dados e do referencial teórico, as regularidades encontra-

das  foram:

1. O professor de Educação Física não conhece o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da
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escola.

Sendo o PPP o plano global da instituição, do qual devem derivar os planejamentos

dos professores (VASCONCELLOS, 2000), essas escolas caem na esquizofrenia pedagógi-

ca no momento em que o projeto existe, traz intenções educativas, mas não está pre-

sente nas ações dos professores intencionalmente. Portanto, a escola continua

estratificada em áreas de conhecimento sem relação e não trabalha coletivamente. O

professor não necessita esclarecer o que avalia, nem os critérios utilizados. Da mesma

forma, não precisa ser avaliado, pois a escola volta à condição de dar ao professor o

poder sobre o saber e o espaço de ensino-aprendizagem (FREIRE, 1987).

2. A Educação Física não é valorizada pelas escolas como uma disciplina curricular.

A coordenação mostra não entender da disciplina nem a forma como ela está organi-

zada – “se você falasse em relação a qualquer outra disciplina eu te dizia(...)”(coordenador

2) – e, no entanto, a coordenam. E, os professores que dizem não ter acompanhamento

por parte da escola no trabalho desenvolvido:

“Não tive nenhuma preocupação com um referencial teórico para saber se a ativida-

de é adequada(...). Uma questão de achismo (professor 1).

“Eu senti que a escola não lia o projeto(...). Não estão dando prioridade(...). É uma

falta de compromisso com a disciplina Educação Física (professor 3).

A concepção da área pela coordenação está sempre voltada a aspectos motores,

recreativos ou disciplinadores, com uma visão bastante reduzida das possibilidades da

disciplina.

“A disciplina tem um plano de curso que divide as atividades, tanto o esporte quanto

a recreação” (coordenador 1).

Apesar de no âmbito acadêmico a Educação Física ser discutida a partir de referenciais

críticos, a sua existência no contexto escolar pesquisado ainda está muito relacionada

às percepções historicamente enraizadas. Essa postura traz conseqüências no que se

refere ao professor aparecer como sujeito avaliado. Não tendo a “atividade” Educação

Física o mesmo valor no contexto escolar, as relações de ensino-aprendizagem não terão

o mesmo significado e as ações do professor não serão observadas formalmente por

nenhum sujeito da comunidade escolar.

3. O aluno adapta-se ao que é posto pelo professor.

As relações entre professor e aluno foram de autoritarismo no decorrer da educação

brasileira e o docente determinava tudo na aula: conteúdo, tempo, espaço, etc

(GHIRALDELLI, 2003).
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Nessa perspectiva, o educando exercia o papel de depósito de conteúdos e deveria

reproduzi-los. Então, seria contraditória nessa proposta a existência de uma avaliação

das ações do educador de maneira formal, já que este tinha o poder sobre o conheci-

mento, os métodos e os alunos. O professor era apenas um avaliador burocrático, como

coloca Lima (1994).

Atualmente, busca-se a superação dessa forma de realizar a educação. Contudo, nas

entrevistas, alguns pontos deixaram evidenciar as aulas de Educação Física ainda orga-

nizadas exclusivamente pelo professor, sem a participação efetiva dos alunos, numa

postura comprometida com o projeto histórico do silêncio (FREIRE, 1987).

Os professores declaram deixar de lado os objetivos pedagógicos para que os alunos

se adaptem à proposta: “ou você faz um trabalho de adaptação ou você avalia” (profes-

sor 2). Declara-se ainda a desistência de projetos com determinadas turmas porque o

projeto já está pronto e não adianta fazer com tal grupo: “Tem projetos que eu não faço

com determinadas turmas porque com o desenvolvimento da turma, não adianta fazer”

(professor 3).

Tendo por objetivo estabelecer relações democráticas em sala de aula, pressupõe-se

um planejamento participativo considerando professores e alunos sujeitos da ação

educativa. Evidencia-se, mais uma vez, a “esquizofrenia pedagógica” (VASCONCELLOS,

2000).

4. Avaliação informal em Educação Física.

As entrevistas e a análise documental mostram que a avaliação em Educação Física

não acontece de acordo com objetivos pré-estabelecidos, seja porque a escola está

presa a padrões tradicionais ou porque o professor de Educação Física não conhece o PPP

e, portanto, não elabora um instrumental avaliativo e a função dessa prática torna-se

indefinida.

Segundo a coordenadora 1, a avaliação em relação aos alunos tem “a função de só

realmente verificar atitudes,  porque não tem nada de somatório em Educação Físi-

ca(...)”. Já a professora 1 diz que “não tem avaliação, de jeito nenhum”. Nessa mesma

instituição (escola 1), o professor é avaliado na sua atuação indiretamente, a partir de

atitudes dos alunos.

Na escola 2, o aluno é avaliado “principalmente quando acontece na aula alguma

coisa atípica, em relação ao comportamento e ao desenvolvimento psicomotor”. O pro-

fessor é avaliado pelas crianças, mas “não é uma coisa muito formalizada”. A escola

avalia o professor mas, como este não conhece o PPP, não sabe como, nem por quê. Da

mesma forma acontece na escola 4.
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Na escola 3, os alunos avaliam esse professor oralmente e, de maneira formal, existe

“uma avaliação pessoal” feita pelo professor, logo com a possibilidade de se abandonar

a intencionalidade das ações no processo de ensino-aprendizagem.

Para Luckesi (1997), a informalidade na prática avaliativa pode significar que esta é

usada como mecanismo de controle do professor, que observa as “atitudes certas” dos

alunos. Segundo Freitas (1995), a avaliação informal é uma construção assistemática

que o professor faz do aluno e vice-versa.

Foi possível perceber, também, o professor na condição de objeto nas situações em

que não se sabia como sujeito avaliado, logo não sendo um sujeito participativo da sua

própria prática. Na escola 4 há todo um instrumental para avaliar o professor, mas ele

não sabe disso. Essa postura informal é contraditória em uma escola que tem como

princípio considerar todos os atores da escola como sujeitos do processo de ensino-

aprendizagem e as ações intencionais a partir de uma realidade.

5. Observação do comportamento nas aulas de Educação Física.

Na escola 1 a função da avaliação é verificar atitudes. Na escola 2, “você termina

dando muita ênfase à questão da disciplina para poder dar aula. E eu termino observan-

do muito o comportamento(...)” (Professor 2). Nas escolas 3 e 4 os professores também

dizem registrar aspectos referentes à disciplina e respeito aos colegas e escola. Essa

postura não admite a avaliação do trabalho do professor e o aluno, mesmo que informal-

mente, é classificado.

É preciso considerar que, atualmente, a escola discute a indisciplina, gerada na pró-

pria dinâmica social de consumismo, individualismo, enfim, por valores que se chocam

com os princípios da escola. A conseqüência é que valores passem a ser conteúdos esco-

lares como uma forma de colaborar na formação de consciência, caráter e cidadania,

como nos diz Vasconcellos (2000).

Porém, é preciso considerar que a Educação Física teve uma função disciplinadora de

corpos com a influência militar. Então, é necessário tratar cuidadosamente esse fato.

Ademais, é consenso entre os autores consultados que a avaliação, na trajetória da

escola brasileira, foi um mecanismo de controle e alienação. Além disso, os dados en-

contrados na pesquisa nos apontam para uma postura calcada no tradicionalismo.

Conclusão

A forma como as escolas pesquisadas estão estruturadas continua voltada para as

raízes históricas. O PPP não é construído coletivamente, pois o professor de Educação
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Física não o conhece. A desvalorização dessa área de conhecimento mostra que ela

continua sendo vista como atividade e não há a perspectiva de desenvolvimento de

todos os potenciais humanos. A cultura do silêncio mantém-se e o aluno é apenas execu-

tor de atividades, pois tem que se adaptar ao que propõe o professor. A informalidade na

avaliação traz a possibilidade de o professor fazer uma avaliação desconectada dos

objetivos pedagógicos. E, nessa mesma informalidade, o professor é colocado na condi-

ção de objeto na sua relação com a escola, pois não se sabe avaliado, nem a função

dessa prática.

Pode-se, ainda, ressaltar a permanência na postura de dominação através da obser-

vação do comportamento e a dispensa do sentido humanizador da prática educativa na

atenção dada ao desenvolvimento motor nas aulas de Educação Física.

As posturas encontradas explicitam o tradicionalismo enraizado na prática escolar,

logo o trabalho se dá a favor da manutenção do modo de produção capitalista, pilar da

existência da escola paga. O referencial renovador existe apenas para cair na esquizofrenia

pedagógica.

A avaliação, inevitavelmente, acontece de duas formas: o juízo que professor e alu-

no constroem um do outro; e a instituição avalia o professor como funcionário de uma

empresa que vende um produto: a educação mercantilizada. A prática avaliativa não se

dá no sentido de refletir o processo de ensino-aprendizagem.

A possibilidade de mudança traz a necessidade da conscientização da equipe escolar

em relação à Educação Física e de uma análise crítica a ser empreendida nos currículos

de formação inicial e continuada dos professores de Educação Física e dos que assumem

o papel de coordenadores.
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