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Resumo 
Este trabalho objetiva apresentar aspectos de uma pesquisa de Doutorado em andamento, que 
está sendo realizada por uma professora-pesquisadora em conjunto com ex-alunos do ensino 
fundamental de uma escola pública municipal de São Paulo. A pesquisa de natureza 
qualitativa optou pelos memoriais de aprendizagem e grupos focais como estratégias 
metodológicas viáveis para identificar, descrever, compreender e interpretar a relação com o 
saber nesse processo educacional formal. Os resultados preliminares dão indícios que os 
memoriais revelam as intencionalidades pedagógicas da professora, ao mesmo tempo em que 
chamam para o confronto os alunos enquanto sujeitos interlocutores e engajados nas próprias 
experiências. Considera-se que um aprofundamento seja feito nas interações entre os sujeitos 
para evidenciar as leituras a respeito da relação com o saber com as aulas de Educação Física. 
Palavras-chave: processos de ensino e aprendizagem, memoriais de aprendizagem, grupos 
focais. 
 
Abstract 
This article presents aspects from one ongoing PhD research that has been conducted by a 
female teacher-researcher along with her former students of a public elementary school in São 
Paulo, Southeastern Brazil. The qualitative research opted for the memorials of learning and 
focus groups as viable methodological strategies to identify, describe, understand, and 
interpret the relationship with knowledge in such formal educational process. Preliminary 
results give evidence that the memorials reveal the pedagogical intentions by the teacher, at 
the same time that there is a calling for students’ confrontation as subjects and interlocutors 
engaged in their own experiences. It is considered that further elaboration need to be placed 
upon the interactions among the subjects to highlight their – positive or negative – readings 
on the relationship with knowledge within the physical education classes. 
Keywords: teaching and learning processes, memorials of learning, focus groups. 
 
Introdução 
 A escola enquanto espaço de pessoas com histórias de vidas singulares passou a ser 

nas últimas décadas também um espaço-tempo de interlocutores que precisam explicitar de 

algum modo suas formas de pensar, de agir, de sentir e o quão são afetadas pela dinâmica 

complexa do processo educativo da escolarização formal. Na tradição escolar, professores e 

alunos constituem os sujeitos mais próximos que dinamizam e ao mesmo estabelecem as 

fronteiras que delineiam a complexidade das práticas educativas, que precisam ser 

compreendidas, descritas e interpretadas. Muitas têm sido as estratégias de pesquisas para 
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compreender e descrever como esses sujeitos interlocutores estabelecem elos comunicativos 

para explicitar como estão – um para o outro – nesse processo de descoberta (ANDRÉ, 1995; 

MOLINA NETO, 2009; DUARTE, 2010). 

 Tradicionalmente nos referimos à escola enquanto uma instituição secular e 

responsável pela educação formal das pessoas ao longo do processo histórico. Sabemos que 

há diferentes escolas e que cada uma delas é constituída por cotidianos, tempos, espaços e 

pessoas singulares. Tais singularidades são influenciadas por aspectos complexos, dinâmicos 

e momentos históricos que acabam por legitimar, oferecer resistências e/ou ressignificar 

determinados marcos legais, políticos e pedagógicos a partir das experiências vividas e 

compartilhadas pelos sujeitos em determinadas comunidades de práticas (LAVE; WENGER, 

1991).  

 Existem sujeitos que são considerados essenciais nos diversos elos construídos durante 

o processo educativo. Dentre eles, destacamos professores e alunos, que elaboram 

interlocuções próprias para significar e atribuir sentido às práticas do ensino e da 

aprendizagem nas comunidades das quais fazem parte. Chamamos a atenção, principalmente, 

para as questões que implicam a relação com o saber (CHARLOT, 2000) e remetem às 

histórias de vidas, às experiências vividas, às aprendizagens situadas e aos saberes elaborados 

entre e com esses sujeitos na escola.  

 A instituição escolar no mundo contemporâneo e a educação básica brasileira, por 

diversas circunstâncias, expõem os sujeitos envolvidos a desafios e obstáculos políticos e 

pedagógicos a serem enfrentados num mundo tomado de polissemia e idiossincrasia. 

 É nessa perspectiva polissêmica e idiossincrática que voltamos nosso foco para o 

processo educacional formal no qual se realizam práticas educativas de ensinar e aprender 

entre e com sujeitos, destacando a relação com o saber e considerando o componente 

curricular de Educação Física. Nesse texto objetivamos apresentar parte de uma pesquisa de 

Doutorado em andamento, que intenciona identificar, descrever, compreender e interpretar a 

relação com o saber estabelecida por ex-alunos e uma professora-pesquisadora nas e com as 

aulas de Educação Física do ensino fundamental (6º ao 9º ano) de uma escola pública do 

município de São Paulo.    

 

A escola e a relação com o(s) saber(es): o que temos de contemporâneo?  

 O modelo de organização do currículo da escola básica brasileira remete aos modelos 

organizacionais dos currículos americano e europeu. Este último foi concebido em meio às 

revoluções europeias do século XVIII e guarda suas particularidades na constituição de uma 
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comunidade política erigida de tal forma que permitisse a convivência “harmoniosa” de 

pessoas com diferentes características, mas que pudessem de fato dar sustentação ao projeto 

modernizador da sociedade europeia (REZENDE, 2010). 

 Essa convivência seria buscada na homogeneização de aspectos que facilitariam à 

escola contribuir com a concretização desse projeto. A forma de comunicar os princípios de 

uma sociedade com direitos para todos passa necessariamente pelo entendimento que deveria 

haver entre seus membros dos aspectos comuns que viabilizassem a organização social 

desejada. Nesse caso a escola – idealizada – assume uma posição estratégica fundamental, 

responsável em homogeneizar a comunicação – a linguagem – que daria condições às pessoas 

para conviverem nesse projeto modernizador da humanidade.  

 No caso do modelo curricular americano, a influência na organização curricular 

brasileira é percebida na lógica organizacional de controle técnico, que visa ao 

estabelecimento e cumprimento de metas e objetivos que precisam ser alcançados e avaliados, 

tomamos como exemplo desse modelo a referência de Ralf Tyler (1949).  

 No caso brasileiro, a tentativa de transposição desses modelos curriculares encontrou 

uma sociedade marcada desumanamente pelas consequências de um período escravagista, das 

grandes oligarquias, regimes autoritários e do interesse econômico de empresas em suprir as 

vagas de trabalho com mão-de-obra barata.  

 Assim, o currículo nacional se volta para a homogeneização de aspectos que 

facilitariam à escola brasileira também contribuir com a concretização de um projeto de Brasil 

subserviente, com uma massa populacional de consciência ingênua e acrítica (BEISEGEL, 

2008). Passadas algumas décadas o modelo de organização curricular – disciplinas escolares – 

ainda predomina.  

 No entanto, as formas de percorrer cada currículo, em cada região, em cada escola, em 

cada sala de aula dependem fundamentalmente dos princípios e valores assumidos por um 

projeto de nação, por projetos políticos e pedagógicos que compõem os sistemas de ensino e 

as escolas. Tais princípios e valores implicam os diferentes componentes do currículo 

personificados nos sujeitos que lhes dão vida com suas ações, experiências vividas e 

articuladas com seus saberes elaborados no cotidiano.  

 Esses princípios e valores não foram desvelados de modo significativo no caso 

brasileiro, pois a função tradicional atribuída à escola está ainda restritamente vinculada ao 

ato de ler e escrever para inserção no mercado de trabalho. Alguns desafios precisam ser 

enfrentados para minimizar as controvérsias que permeiam os campos do currículo, da 

didática e dos saberes escolares (CANDAU, 2002). 
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 Posto isto, quais são as expectativas dos alunos diante dos diferentes saberes que 

constituem os componentes do currículo das diferentes escolas brasileiras? Qual o sentido 

para os alunos no mundo contemporâneo aprenderem sobre História, Geografia, Matemática, 

Língua Portuguesa, Química, Física, Sociologia, Filosofia, Língua Estrangeira, Artes e 

Educação Física? Quais são as linguagens e códigos associados a estes componentes do 

currículo que são significados pelos alunos e professores? Qual o sentido de ensinar e 

aprender Educação Física na escola no mundo contemporâneo? 

 Encontrar respostas, não definitivas, para a última questão colocada é o grande desafio 

da pesquisa em andamento. Essa questão remete à teoria da relação com o saber de Charlot 

(2000) e está ancorada nos pressupostos educacionais defendidos por Freire (2002 e 2005). 

 

Conteúdo e sujeito na escola: qual o trato pedagógico na Educação Física?  

Desde o final da década de 1980, em contraposição ao ensino da Educação Física 

tradicional, tecnicista e baseada em pressupostos que concebem o corpo como “máquina” 

fisiológica, diversas proposições teórico-metodológicas inovadoras, de pretensões 

comportamentalistas, críticas, transformadoras e emancipatórias foram apresentadas no Brasil 

com a intenção de direcionar e qualificar as práticas desenvolvidas no cotidiano das escolas. 

Particularmente as concepções e métodos ligados ao ensino do esporte na escola foram alvo 

de duras críticas, tendo sido apresentadas na literatura sugestões para a reorientação didático-

pedagógica (BRACHT, 1992; SOARES et al., 1992; KUNZ, 1994). 

Contudo, como já destacaram alguns autores (BETTI, 2005; KUNZ, 2006), tais 

avanços teórico-metodológicos alcançaram de modo tímido as práticas pedagógicas reais no 

ambiente escolar, o que torna ainda importante na Educação Física o debate sobre o tema da 

relação entre teoria e prática, a despeito das insistentes afirmações, presentes na literatura e 

em alguns discursos que circulam na área, da suposta unidade entre elas.    

Tal diagnóstico indica a necessidade de alargar e aprofundar os estudos que 

investiguem as práticas pedagógicas concretas nas escolas, de modo a descrever, avaliar e 

criticar como os professores organizam o próprio trabalho – o ensino – e lidam com as 

influências das propostas de mudanças no currículo nas aulas de Educação Física, e como, se, 

e em que direção as inovações têm propiciado melhorias na aprendizagem dos alunos.  

Ora, sabe-se bem que os professores, no âmbito da prática pedagógica, também 

produzem e mobilizam outros saberes para além dos conhecimentos acadêmicos ou 

científicos, relacionados a um “saber-fazer” que lhes é próprio. Libâneo (2002), por exemplo, 

explicita os saberes profissionais dos professores: saberes específicos (conteúdos das 
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disciplinas que ensinam), saberes da experiência, saberes pedagógicos (das ciências da 

Educação) e saberes da ação pedagógica (transposição didática dos conteúdos, características 

da aprendizagem dos alunos, etc.).  

Na direção dos saberes profissionais apontados por Libâneo, algumas proposições 

teórico-metodológicas da Educação Física não avançam muito quando a questão da prática 

pedagógica remete aos princípios curriculares e à participação e envolvimento do sujeito 

enquanto ser de competência objetiva, social e autônoma, capaz de atribuir sentido e 

significado às próprias experiências. 

Destacamos duas proposições fundamentadas nas noções de “Cultura Corporal” 

(SOARES et al., 1992) e “Cultura de Movimento” (KUNZ, 2006) que podem contribuir com 

as práticas educativas desenvolvidas nas escolas.  

O termo “cultura” foi literalmente incorporado pela Educação Física, algo que não 

poderia ser imaginado se considerarmos o histórico e predomínio das ciências biológicas nas 

últimas décadas, o que denota a influência das Ciências Humanas na área (DAOLIO, 2007). 

Para Geertz, antropólogo americano e uma das referências de Daolio (2007): 

A cultura é a própria condição de vida de todos os seres humanos. É produto 
das ações humanas, mas também processo contínuo pelo qual as pessoas dão 
sentido às suas ações. Constitui-se em processo singular e privado, mas é 
também plural e público. É universal, porque todos os humanos a produzem, 
mas também é local, uma vez que é a dinâmica específica de vida que 
significa o que o ser humano faz (p.7).  

 

A Cultura Corporal fundamentaria do ponto de vista pedagógico a intervenção na 

escola, no entendimento de um conjunto de autores que propõem uma abordagem 

denominada “crítico-superadora”, com inspiração no materialismo histórico-dialético, e que 

compreende a Educação Física como: 

Matéria escolar que trata, pedagogicamente, temas da cultura corporal, ou 
seja, os jogos, as ginástica, as lutas, as acrobacias, a mímica, o esporte e 
outros. Este é o conhecimento que constitui o conteúdo da Educação Física 
(p.18). [...] podemos dizer que os temas da cultura corporal, tratados na 
escola, expressam um sentido/significado onde se interpenetram, 
dialeticamente, a intencionalidade/objetivos do homem e as 
intenções/objetivos da sociedade (SOARES et al., 1992, p.62).  
 

Os autores vão mais além, e mencionam que tal proposição abrange a compreensão 

das relações dos temas da cultura corporal com problemas sócio-políticos, e que, a partir da 

reflexão sobre esses temas, chegaríamos a entender a realidade social com possibilidades de 

interpretá-la e explicá-la a partir dos interesses de classe social. Então, ter acesso a 

determinados conteúdos próprios da Educação Física daria mais condições de compreender a 
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realidade social. Mediante o aprofundamento sobre essa realidade, problematizando-a nos 

jogos, ginásticas, lutas, capoeira, atividades circenses, esporte, etc., o aluno despertaria sua 

curiosidade e motivação para uma atitude científica. Mas uma lacuna fica nessa concepção, a 

qual não explicita como o sujeito aparece ou se manifesta no seu próprio movimento. 

Kunz (2006), ao propor uma discussão pedagógica, pautada na fenomenologia, nos 

provoca na tentativa de responder à questão: Para que serve a Educação Física que é ensinada 

na escola? O autor parte do que denominou de pedagogia “crítico-emancipatória”, que 

tematizasse, explicitasse e favorecesse aspectos educacionais do movimento humano, que 

atribuíssem sentidos/significados subjetivos presentes no jogo, no esporte, na luta, na 

ginástica, na dança, etc., a partir do conceito do Se-Movimentar: 

O movimento humano, como um “Se-Movimentar”, é um fenômeno 
relacional de “Ser Humano-Mundo”, e concretiza-se, sempre, como uma 
espécie de “diálogo”. Uma de nossas melhores linguagens de relacionamento 
nos diferentes contextos socioculturais, portanto, realiza-se via movimento. 
A exploração e o desenvolvimento dessa linguagem abrem horizontes 
imprevisíveis e impressionantes, especialmente entre crianças e jovens, na 
vida de relações não apenas profissionais, mas especialmente afetivas, 
emocionais e de sensibilidade com a natureza e cultura. Trabalhar com o 
ensino do movimento humano que leva à copia e imitação é reprimir e até 
eliminar sentimentos, emoções e realizações mais importantes da vida de 
uma pessoa (p.21). 

  
Na tentativa de romper com o tradicional conceito de movimento físico, da máquina 

que se move, muito presente quando tentamos entender, compreender e definir o objeto de 

conhecimento da Educação Física, o autor propõe o conceito de Se-Movimentar que 

caracteriza a intencionalidade própria do sujeito do movimento. 

 

Percurso metodológico 

O posicionamento do pesquisador diante do seu campo e problema de pesquisa, as 

relações imbricadas com os sujeitos, os modos de afetar e ser afetado por essas relações são 

explicitados durante a escolha dos procedimentos da investigação.   

É sabido que na tradição da Educação Física o referencial das Ciências Humanas vem 

tentando se consolidar como relevante e propositivo, principalmente a partir dos anos de 

1980, na medida em que busca relevar as fragilidades e incoerências do modelo 

predominante, que é pautado em uma visão tradicional e mecanicista de ser humano. Além 

disso, os novos enfoques teórico-metodológicos requerem dos investigadores da área maior 

rigor e criticidade no encaminhamento das pesquisas.  
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Há autores como Goellner et al. (2010) que demonstraram preocupação com o 

aumento e variedade temática perseguidas por pesquisas qualitativas, fizeram uma boa 

caracterização das investigações nesse campo complexo que se amplia para a Educação Física 

e levantam questões que precisam de uma atenção maior da comunidade científica 

considerando novas perspectivas teórico-metodológicas.  

 Este trabalho se inscreve em pressupostos qualitativos, objetivando a elaboração de 

processos formativos e emancipatórios dos sujeitos envolvidos. A pesquisa qualitativa em 

educação é marcada por particularidades que são complexas e historicamente situadas e 

permite explorar, desvendar e interpretar conhecimentos por intermédio da experiência vivida 

pelos próprios sujeitos. 

 Conforme Alves-Mazzotti (1999), a principal característica das pesquisas qualitativas 

é que seguem a tradição “compreensiva” ou interpretativa, quer dizer, partem do pressuposto 

de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores, e que 

seu comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de 

modo imediato, precisando ser desvelado. 

 

Os sujeitos envolvidos 

  Participam como sujeitos dessa investigação 23 ex-alunos do Ensino Fundamental (6º 

ao 9º ano) de uma escola municipal localizada na zona leste de São Paulo, sendo que 19 ex-

alunos concluíram o Ensino Médio em 2011 e 4 são recém-ingressantes no Ensino Superior. 

Os alunos foram organizados em dois grupos focais (GF) um com 10 alunos e outro com 13 

alunos. O GF1 tem 4 sujeitos do sexo masculino e 6 do sexo feminino, o GF 2 tem 6 sujeitos 

do sexo masculino e 7 do sexo feminino.  A professora-pesquisadora que desenvolve a 

pesquisa trabalha há 12 anos como professora efetiva de Educação Física na rede municipal 

de ensino público de São Paulo. Os alunos da investigação ficaram sob sua responsabilidade 

durante o período de 2005 a 2008, quando cursaram a 2ª etapa de escolarização do ensino 

fundamental (6º ao 9º anos).  

 

Os memoriais de aprendizagem e os grupos focais 

  As estratégias ou técnicas para gerar os dados da primeira etapa da pesquisa foram 

memoriais narrativos de aprendizagem feitos pela professora-pesquisadora e encontros no 

formato de grupos focais com ex-alunos. 
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 Para dar sustentação prévia aos questionamentos que estamos fazendo ao problema 

que destacamos nesse texto, que é a relação com o saber nas e com as aulas de Educação 

Física utilizamos a técnica do grupo focal na primeira etapa da pesquisa com os ex-alunos. 

 A reconstrução da própria prática será confrontada e analisada com os dados gerados a 

partir das interações dos alunos nos grupos focais.  

 Segundo Gatti (2005), a técnica do grupo focal é muito utilizada em abordagens 

qualitativas em pesquisa social, e vem sendo cada vez mais utilizada também na educação. 

Para Gondim (2003) o grupo focal pode se constituir como fonte de dados autossuficiente, 

fonte preliminar e associada a outros procedimentos dependendo dos achados que forem 

feitos durante o caminhar da pesquisa. 

 O pesquisador pode antecipar aspectos do desenrolar da pesquisa, principalmente 

quando se encontra envolvido subjetivamente com a problemática levantada, no entanto, as 

surpresas ou os “sustos” podem ser imprevisíveis.  

 A relação com o saber que considera o aluno ativo no processo educativo é uma 

temática emergente. Quando buscamos uma aproximação dos sujeitos para que “falem” de 

suas aprendizagens é importante buscar e destacar e alternativas que permitam a tais sujeitos 

manifestar suas opiniões sem constrangimento para potencializar as diversas formas de falar a 

respeito das próprias experiências e saberes escolares.  

 As experiências e saberes escolares constituem um universo/conjunto de 

aprendizagens dos alunos que quando investigadas fornecem informações sobre o que é 

aprendido em processos singulares. Para Charlot (2009, p.19; 62) toda investigação, que 

envolve entender algo (inteligibilidade) – processo de atribuição de sentido – implica uma 

interpretação, quando essa interpretação pressupõe algo vivido, caso específico dessa 

pesquisa, implica ainda mais a interpretação. 

 

Resultados Preliminares e Discussão 

 A escolha de reconstruir a própria prática, por meio de narrativa utilizando-se de 

memoriais de aprendizagem, como desafio inicial para compreender e interpretar em conjunto 

com os alunos como a relação com o saber é estabelecida com e nas aulas de Educação Física 

pareceu um procedimento adequado. Iniciar um distanciamento e se propor a narrar a si 

mesmo exigiu da professora-pesquisadora um esforço rigoroso constante, pois implica em 

reencontrar e questionar a si mesmo durante todo o trajeto da narrativa no aguardo de outros 

interlocutores que farão outras inferências a partir de outras trajetórias. É nos momentos de 
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encontro consigo mesmo que reconhecemos as limitações de certos caminhos escolhidos e 

sustentados por discursos genéricos e inconsistentes. 

 Foram elaborados pela professora-pesquisadora cinco memorais narrativos: 

 O primeiro memorial apresentado continha aspectos que implícita ou explicitamente 

indicavam as escolhas para tornar-se professora de Educação Física influenciada pelas 

trajetórias percorridas na educação básica e também por professores. 

 Com isso, a professora-pesquisadora percebeu que o trabalho ou a profissão docente 

permite àquele que escolhe “conscientemente” ser professor, de alguma maneira, também 

estabelecer com o mundo e consigo mesmo uma relação humana muito singular, tamanha é a 

complexidade e desafio a serem enfrentados. Segundo Korthagen (2010), conscientemente 

ensinamos o que sabemos; inconscientemente, mostramos quem somos. A intencionalidade 

aparece como pano de fundo nas palavras do autor, pois indiretamente aponta a necessidade 

de tomar consciência de si mesmo, daquilo que somos, e aquilo que somos revela-se diante do 

que sabemos sobre nós mesmos. E nossos questionamentos profissionais nos revelam diante 

de nós mesmos e dos outros.  

 Nesse sentido nos apoiamos em Josso (2004) que afirma que as narrativas 

autobiográficas tem o propósito de valorizar o processo de caminhar para si enquanto se quer 

compreender o outro. 

 A professora-pesquisadora aponta no quarto memorial que essa conduta no campo do 

professorado não está muito resolvida. Quando os especialistas tentam consolidar suas 

certezas nas teorias sobre o ensino tornam-se vulneráveis, pois a dinâmica que permeia as 

relações estabelecidas entre os sujeitos tem um movimento próprio que causa tensões 

constantes. Por isso, deve-se compreender que não serve “qualquer coisa”, “qualquer teoria” 

ou “qualquer prática”; é necessária uma ação-reflexão “rigorosa”, “criteriosa” e “sensível” 

para reconhecer o outro e a si próprio como complementares e interdependentes. As crenças, 

baseadas em ideias vagas, são falíveis/falseáveis e refutáveis quando confrontadas com as 

realidades concretas. 

 No segundo memorial, evidenciou-se o conceito da tríade de ensino, formada por: 1) 

proposição de desafios adequados; 2) sensibilidade à participação dos alunos; 3) gestão da 

aprendizagem (POTARI; JAWORSKI, 2002). As autoras, por meio de parcerias colaborativas 

e coletivas, parecem suscitar o engajamento e compromisso recíprocos apontados por 

Fiorentini (2009) como relevantes nas práticas de ensinar. Segundo o autor, as práticas de 

ensinar e aprender na escola são constituídas em circunstâncias diversas e sugerem que o 

trabalho em parceria encontre sujeitos com questões e interesses comuns. 
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 No terceiro memorial, a professora-pesquisadora questionou a compreensão sobre as 

realidades na perspectiva etnográfica como foco (ROCKWELL, 2009). Apesar da professora 

não ter baseado explicitamente seu trabalho na escola nos pressuposto da etnografia, destacou 

a necessidade do “ir e vir”, quase obrigatório e característico da etnografia. Percebe-se a 

importância dos sujeitos interlocutores com suas próprias experiências vividas e o 

confrontamento constante com seus próprios valores e seus modos de ser com o mundo. 

 No quinto e último memorial houve menção à importância da oralidade e do registro 

escrito no trabalho da professora-pesquisadora. Segundo ela, a fala, assim como a escrita, 

constitui-se como uma das formas que os sujeitos encontraram para: comunicar o mundo, 

valorar as experiências originadas em contextos peculiares e por meio de estratégias diversas 

demarcam territórios e disputam o poder. 

 Se nos remetermos aos contextos, constituídos por sujeitos que na interação 

promovem práticas culturais e sociais discursivas singulares, abrimos a possibilidade de 

ampliar a capacidade crítica para realizar um distanciamento ou aproximação de questões 

aparentemente comuns ou obvias. O óbvio, às vezes, não é tão óbvio assim, precisa ser 

revelado. Nesse sentido, de acordo com Contreras (2010, p.67): 

[...] a experiência está além dos sucessos vividos, das coisas realizadas ou 
experimentadas ao longo de nossa vida. Falamos de experiência para 
expressar o que nos põe em uma situação de novidade ante o vivido, o que 
nos põe a pensar, o que requer nova significação, o que nos faz perguntar 
pelo sentido das coisas. Isto é, a experiência é interromper o fluxo de sentido 
comum, que tudo recolhe mas nada modifica, para abrir-se para as perguntas 
que o vivido, o não pensado sobre o vivido, o não previsto, têm a nos fazer. 
A experiência é olhar para o vivido buscando sua novidade, sua diferença, 
sua interpelação, deixando-se dizer por ela. 

 

 Assim, baseada em suas crenças atuais, a professora-pesquisadora sugere que as 

investigações devam tomar os alunos como sujeitos reais e concretos, pois eles têm muito a 

revelar sobre como nos constituímos, como nos percebemos e como sabemos ser professores. 

 Nesse sentido foram realizados dois encontros dos grupos focais, um com cada grupo 

de ex-alunos. Cada encontro teve uma duração de aproximadamente duas horas. Os encontros 

foram gravados em áudio e vídeo e transcritos. Nesse trabalho optamos por apresentar 

aspectos das interações do grupo focal denominado de GF1. Esse grupo tem 4 sujeitos do 

sexo masculino e 6 do sexo feminino. 

 Para gerar dados e outros materiais de estímulo, foram apresentados aos alunos 

imagens/fotografias de aulas que tiveram no ensino fundamental durante o período de 2005 à 

2008 e solicitado que falassem a respeito das aulas de forma livre e espontânea. De modo 
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geral, as interações desse grupo a respeito das próprias experiências permitem identificar 

quais foram os conteúdos foram selecionados pela professora em parceria com os alunos 

naquele período. Os conteúdos foram diversificados de modo que permitiram aos alunos 

descreverem certas estratégias de ensino utilizadas pela professora para que pudessem 

compreender e significar as próprias experiências e compará-las com outras experiências que 

tiveram no ensino médio. 

 A descrição das situações vividas pelos alunos ao longo da discussão realizada no 

grupo focal, a respeito das próprias experiências com as aulas de Educação Física dá indícios 

da compreensão que tiveram da Educação Física enquanto um componente curricular que tem 

um conjunto de conhecimentos que precisam ser selecionados e vividos por sujeitos. Sem essa 

experiência, não é possível atribuir sentido algum à vida escolar.  

 O papel atribuído aos parceiros – colegas de turma e a própria professora – no 

processo de escolarização também foi um ponto ressaltado. Tais parceiros foram considerados 

fundamentais quando discutiram a importância de terem “estudado juntos” por um período de 

quatro anos. Fato evidenciado nas interações que suscitaram relações estreitadas a respeito das 

dificuldades e facilidades encontradas para aprenderem juntos, expressar suas preferências e 

pontos de vistas. 

 Na direção da compreensão e interpretação dos significados das aprendizagens 

percebidas nas interações foi que ao longo dos quatro anos, situações de constrangimento e 

potencialização das possibilidades individuais e coletivas também foram ressaltadas, como 

por exemplo medo, vergonha, alegria, satisfação, prazer diante de certos desafios colocados 

em situações de aulas. O constranger e potencializar são aspectos que remetem à proposição 

crítico-emancipatória e ao Se-Movimentar (KUNZ, 2006) quando os alunos valorização as 

interações grupais e seus próprios repertórios culturais com certa criticidade e coerência.  

 O tempo, demarcado pelas possibilidades no ensino fundamental, outras experiências 

que tiveram no ensino médio, a colaboração de pessoas com as quais conviveram e o lugar de 

pertencimento nas aulas de Educação Física foram importantes para o GF1 significarem as 

próprias experiências e de se relacionarem com os próprios saberes. Tanto que desejaram e se 

mobilizaram para ter um aprofundamento no ensino médio. 

 Para Charlot (2000), quando um aluno se engaja, ele se mobiliza põem recursos em 

movimento, atribui sentido, tem desejo e razão para agir. O sentido ressalta o autor é 

produzido por relações dentro de um sistema ou nas relações com o mundo o com os outros.  
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 A relação com o saber é assim definida pelo autor da seguinte maneira: é relação de um 

sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros. É relação com o mundo como conjunto de 

significados, mas também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo (p.78). 

 Algumas relações interdependentes permeiam a relação que é estabelecida entre os 

sujeitos com o saber e que contribuem para a atribuição de sentido e significado, que o autor 

denomina: a) relação epistêmica com o saber; b) relação identitária com o saber; c) relação 

social com o saber. Tais relações são essenciais para compreender que o mundo que se 

apresenta para o ser humano precisa ser percebido por ele próprio dentro de um conjunto de 

significados que precisam ser compreendidos e apropriados, como por exemplo, a linguagem.  

 Freire (2002) defendia a ideia de que o ato de estudar não deveria ser um ato único e 

exclusivo de consumo de ideias, mas de criação e recriação constante. Reconhecemos que 

esse ato de estudar remete a reflexões e encaminhamento de questões, fruto de 

problematizações feitas em terrenos reais, comprometidas com a vida própria e a de outros 

sujeitos. 

 Nessa mesma direção o mesmo autor defendeu que ensinar exige o reconhecimento e a 

assunção da identidade cultural, 

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 
com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-
se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz 
de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como 
objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a 
“outredade” de “não eu”, ou do “tu”, que me faz assumir a radicalidade de 
meu eu (FREIRE, 2002, p.46).  

 

 O grande desafio proposto pelo autor, para a educação brasileira é prover os alunos, 

que ele chama de educandos, saltar de uma educação bancária almejando uma educação 

libertadora/emancipatória. É diante desse desafio, que aproximamos, o referencial de Bernard 

Charlot ao de Paulo Freire, que destaca: 

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos 
a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” dos objetos 
cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o 
discurso “bancário” meramente transferidor do perfil do objeto ou do 
conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
“tratamento” do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se 
alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível 
(FREIRE, 2002, p. 28-29). 
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Considerações 

Apesar das fragilidades virem à tona quando percebidas nos modos de escrever e 

narrar a própria prática pedagógica não se pode fugir desse processo que funda a essência da 

reflexão crítica e autocrítica. As possibilidades de narrar a si mesmo entre e com outros 

sujeitos permite traçarmos novos caminhos de investigação para diferentes processos 

educativos.   

 Haverá limites para aquilo que pode ser aprendido a partir da análise da prática quando 

se está simultaneamente envolvido nessa prática. 

 O desenho da investigação que parte da reconstrução de uma prática narrada está 

sendo esboçado na medida em que as relações entre os sujeitos vão sendo novamente 

reestabelecidas, agora diante de uma nova situação peculiar: ex-alunos e ex-professora diante 

das dimensões de relação com o saber propostas por Charlot (2000) e de um possível 

engajamento crítico e dialógico proposto por Freire (2005).  

 As próximas etapas desse trabalho procurarão confrontar as interações dos dois grupos 

focais que evidenciam uma leitura positiva ou negativa a respeito da relação com o saber, bem 

como a importância de uma professora-pesquisadora desvelar aspectos de sua prática 

educativa em conjunto com ex-alunos inseridos no mundo e com o mundo a partir das aulas 

de Educação Física. 
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