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RESUMO
Nos últimos anos, temos visto a reflexão sobre a avaliação intensificar-se, seja
para criticar os processos consolidados no sistema educacional brasileiro que vem
desencadeando elevadíssimos índices de reprovação e evasão, seja para aperfeiçoá-la
por ser considerada indispensável à produção de uma escola de qualidade. A tentativa
de aperfeiçoá-la vem acompanhada de políticas públicas e interesses políticos nem
sempre declarados, pois, se assim fosse, como justificar o número de crianças excluídas
dentro de uma escola “inclusiva”? No âmbito da Educação Física, para atender as
demandas dos diferentes currículos, a avaliação assumiu diferentes faces, interessou-nos
saber qual o seu semblante no Currículo Cultural do componente. O objeto de análise
deste trabalho está restrito às práticas avaliativas de professores de Educação Física que
atuam em instituições escolares, cuja proposta por eles desenvolvida alinha-se com a
perspectiva cultural do componente. Para tanto, objetivou caracterizar o processo de
avaliação na perspectiva cultural da Educação Física, investigar as práticas avaliativas
desenvolvidas no interior do currículo cultural, descrever seus procedimentos principais
e, ainda, desvelar as concepções dos docentes acerca da sua função. Empreendemos
uma revisão de literatura com o propósito de mapear nosso objeto no âmbito da
educação de maneira geral e mais especificamente no âmbito do componente.
Realizamos entrevistas com quatro professores, cujo âmbito de atuação compreende os
níveis: fundamental e médio da Educação Básica; recolhemos seus relatos de
experiência e documentos pedagógicos para análise. As interpretações foram
entretecidas mediante o confronto com o referencial teórico dos Estudos Culturais com
vistas a identificar seus pressupostos principais e, assim, construir uma epistemologia da
ação avaliativa. Os dados obtidos permitiram-nos afirmar que a avaliação é
compreendida por esses professores como um texto em construção, como uma produção
escrita baseada em informações sobre a ação educativa: produções dos alunos, pesquisas
realizadas tanto pelos professores como pelos alunos e vivências corporais,
distanciando-se do viés classificatório e excludente. Essa escrita se assemelha a uma
estrutura provisória que embora apresente desenhos diferentes, para organizá-la, os
professores utilizaram recursos pedagógicos semelhantes; referimo-nos às ações de
mapear, registrar, pesquisar e decidir pela continuidade ou pela retomada, entretecidas
pelo diálogo. Essas ações situaram tanto professores quanto alunos como sujeitos que
autorganizam-se mediante a interação com diferentes discursos e textos,
autoproduzindo-se, escrevendo assim as suas próprias histórias, cientes da sua
inconclusão.
Daí nos permitirmos a associá-la ao conceito de autopoiese
(MATURANA e VARELA, 2003). Os professores materializam as aprendizagens dos
alunos nessa produção/criação que, sendo parcial e provisória, cada turma desenha do
seu jeito; por sua provisoriedade, abre possibilidade para novos conhecimentos, para
outras indagações para que outras pautas sejam discutidas.
Palavras-chave: Avaliação, Educação Física e Currículo Cultural.
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ABSTRACT
In the last years, there has been an increasing reflection on evaluation in the
Brazilian educational system, either to criticize the current and well-established
processes of evaluation, which is causing an increase of failure and evasion, or as an
attempt of improving it, since it is considered indispensable for the production of a
quality school. The attempt of improving it comes together with public policies and
politics interests, which are not always clear, otherwise, how one can justify the
numbers of children excluded inside of a school known as “inclusive”? In the Physical
Education realm, in order to consider the demands of different curriculums, the
evaluation has assumed different faces. It was of our interest to know its semblance in
the Cultural Curriculum. The object of analysis of this work is restricted to the
evaluative practices of Physical Education teachers who work in schools whose
proposals are aligned with the Physical Education cultural curriculum. For this, the
evaluation process was characterized in agreement with the Physical Education cultural
perspective, to investigate the evaluative practices developed inside of the cultural
curriculum, to describe its mainly procedures, and yet to unveil to the teaching staff the
conceptions about their functions. We have made a literature survey with the purpose to
map our object out in the education field in general and more specifically in the
Physical Education area. We have carried out interviews with four teachers whose
performance area include the Basic Education, this is, the elementary and high school;
we have taken their experience statements and pedagogic documents for analysis. The
interpretation were checked through the Cultural Studies theoretical referential in order
to identify their principal presuppositions, and thus, to construct an evaluative action
epistemology. The data obtained showed us that these teachers understand the
evaluation as a text in construction, as a writing production based on information on the
educative action: pupil’s production, searches made both by the teachers and by the
pupils, as well as corporal experiences, keeping themselves away from the classificatory
and exclusive direction. This writing is similar to a provisory structure that although
shows different sketches, to order it, the teachers have used similar pedagogic resources;
we refer to the actions of mapping, registering, searching, and deciding for the
continuity or for the retaken of the study, all of them “interwoven” through dialog.
These actions have placed as many teachers as pupils as subjects that auto organize and
auto produce themselves through the interaction with different speeches and texts,
writing their own stories aware of their incompleteness. Hence we have permitted us to
associate it to the concept of autopoiesis (MATURANA and VARELA, 2003). The
teachers materialize the apprenticeships of the pupils in this production/creation that
being partial and provisory, each class sketches it in their own way; because of its own
provisionalness, it opens the possibility for new knowledge and other inquiries, so that
new subjects can be discussed.
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