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Resumo
Confrontamos o posicionamento de Bernard Charlot, Paulo Freire e Elenor Kunz a respeito da temática que implica a
relação com o saber. Objetivou-se compreender como 13 ex-alunos atribuem significados e sentidos às suas relações
com os saberes elaborados a partir da Educação Física. A entrevista de explicitação foi a estratégia metodológica
utilizada para inferir o posicionamento dos participantes. Expressões subjetivas reconstruíram as singularidades dos
sujeitos ao longo do tempo: autonomia, sensibilidade e sabedoria, vergonha, individualidade e subjetividade, uso do
corpo e de gestos, aprendizado para a vida, experiências, obrigatoriedade de aprender, modo de ensinar,
compartilhamento de dificuldades, criticidade, escolhas e avaliação.
 
Palavras-chaves: relação com o saber; educação física; entrevista de explicitação
 
Abstract
We have confronted the perspectives by Bernard Charlot, Paulo Freire and Elenor Kunz on the theme that involves the
relationship to knowledge. The objective is to understand how 13 former students attribute meanings and senses to their
relationships to knowledge elaborated from Physical Education. We used the explanation interview as methodological
strategy to infer the participants’ positions. Subjective expressions rebuilt the singularities of each participant over time:
autonomy, sensitivity and wisdom, shame, individuality and subjectivity, use of the body and gestures, learning for life,
experiences, obligation to learn, ways of teaching, difficulties sharing, criticality, choices and evaluation.
 
Key-words: relationship to knowledge; physical education; explanation interview

Introdução
Os aspectos que constituem a teoria da relação com saber têm se mostrado relevantes no campo educacional
brasileiro. A escola é um local no qual pessoas ensinam e aprendem (FREIRE, 2002), então podemos pressupor que a
atribuição de sentidos esteja vinculada às relações com os saberes nessa instituição.
A temática está em um complexo campo de investigação educacional, cujas fronteiras estão sendo constantemente
redefinidas por diferentes áreas do conhecimento. É de praxe que toda investigação situe a origem do problema que
pretende abordar. Para Laville e Dionne (1999) o interesse por determinado problema vem de nossas experiências, pois
é por meio delas que definimos quem somos. E isso acontece para todos os pesquisadores:
Nossas experiências são, essencialmente, uma mistura de conhecimentos e valores, dos quais nos dispomos, em maior
ou menor quantidade, com mais ou menos variedade de amplitude e domínio. Esses conhecimentos e valores os
recebemos prontos e conservados, ou os aprendemos ou transformamos, adaptando-os; por vezes, nós mesmos os
desenvolvemos (p.89).
                       
            Há diferentes escolas e cada uma delas é constituída por cotidianos, tempos, espaços e pessoas singulares.
Tais singularidades são influenciadas por processos que legitimam ou ressignificam marcos legais, políticos e
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pedagógicos a partir das experiências compartilhadas entre professores e alunos (MOLL, 2012; REGO, 2003). Suas
interlocuções atribuem sentido às práticas do ensino e da aprendizagem nas comunidades das quais fazem parte.
Chamamos a atenção, principalmente, para questões que implicam as experiências vividas, aprendizagens situadas e
saberes compartilhados. O trabalho de ensinar do professor e o trabalho de aprender dos alunos estão fundados nas
relações humanas que estabelecem entre si e com o mundo.
A preocupação em legitimar as experiências significativas dos alunos nas aulas de Educação Física tem relação com as
proposições teórico-metodológicas elaboradas no Brasil a partir da década de 1980, destacando-se: Desenvolvimentista
(TANI et al., 1988), fundamentada nos princípios da aprendizagem e desenvolvimento motor; Construtivista (FREIRE, J.,
1989), baseada em uma lógica que se aproxima do construtivismo de Piaget; Crítico-Superadora (SOARES et al., 1992;
CASTELLANI FILHO et al., 2009), com pressupostos ancorados no materialismo histórico-dialético;
Crítico-Emancipatória (KUNZ, 1991,1994), baseada na fenomenologia e no conceito do Se-Movimentar;
Antropológica-Cultural (DAOLIO, 1995), respaldada pelo referencial da antropologia social de Marcel Mauss e Cliford
Geertz; e Sociológica-Sistêmica (BETTI, 1991), que propõe um modelo sistêmico com variáveis que interferem na
dinâmica do trabalho do professor.
Conforme os próprios autores, algumas proposições não foram viabilizadas por não encontrarem um contexto
adequado, pela ausência de processos formativos permanentes para suprir as necessidades dos professores (BETTI;
KURIKI, 2011; DAOLIO, 1998). Essa dificuldade pode ter contribuído para a valorização de alguns saberes em
detrimento de outros, influenciado as vivências e reduzido a importância atribuída à disciplina por parte dos alunos em
determinados ciclos da Educação Básica (BETTI; LIZ, 2003). Os aspectos que influenciam certas contradições – gostar
da Educação Física, mas não lhe atribuir importância – podem sugerir pistas para compreensão do aluno crítico e
emancipado.
            É fundamental que as experiências e expectativas dos alunos diante dos diferentes saberes que constituem o
processo educativo sejam evidenciadas, na direção de fortalecer e valorizar os sentidos atribuídos pelos alunos quando
aprendem não só sobre, mas com a Educação Física, Artes, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira,
Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia. Novas linguagens e códigos associados a estes componentes
do currículo precisam ser redescobertos, à medida que são produzidos pelos alunos e professores.
            Os questionamentos deste trabalho são: Qual o sentido do aluno aprender Educação Física na escola no mundo
contemporâneo? Quais relações os alunos estabelecem com os saberes da Educação Física quando se predispõem a
aprender? Nesse sentido, tomamos como objetivo fundamental compreender como os alunos atribuem significados e
sentidos à relação com os saberes elaborados com e nas aulas de Educação Física.
 
O aluno e sua relação com o saber na Educação Física
Abordar questões do contexto escolar envolve condições sociais e culturais dos alunos que não podem ser
negligenciadas. Representações sociais preconceituosas emergem quando abordamos as possíveis relações com os
saberes de jovens (ex-alunos) de uma escola pública localizada na periferia de uma região economicamente alijada do
poder público. Muitos adjetivos – perversos e opressores – são agregados à falácia sobre a juventude estudantil da
escola pública. Buscamos ressaltar, a partir das próprias palavras dos participantes, os seus desejos, disciplina,
comprometimento, esforço, saberes, motivação, entusiasmo, prontidão e valores.
Para Carrano (2011), o campo de estudos da juventude não tem conseguido promover a tomada de consciência sobre
os jovens, pois as pesquisas fornecem informações pouco precisas. Há uma miscelânea de conceitos que se
confundem, gerados por pesquisas e ações confusas.
            Buscamos as convergências entre três autores para elucidar como alguns jovens estabelecem suas relações
com os saberes na Educação Física escolar: Paulo Freire, Bernard Charlot e Elenor Kunz. Os três autores,
fundamentados em referenciais filosóficos, políticos e pedagógicos, defendem a educação como um processo social e
político, no qual o sentido das relações (humanas com o mundo) é enaltecido como busca de algo que está faltando no
próprio ser.
Charlot (2001) e Freire (2002, 2005) ressoaram em nossos ouvidos a perenidade de certas questões, quando
evidenciam a relação com o saber e o aluno em constante confronto com o mundo. Na Educação Física, Kunz (1991,
2004, 2006) reforça essa perspectiva e exige uma postura mais definida, tanto do professor quanto da comunidade
acadêmica, quando se trata do aluno que tem “movimento próprio”. Entendemos que o aluno precisa compreender
criticamente que a emancipação é um processo de construção, confrontando tudo que o impede de se comunicar com
liberdade e autonomia.
            Charlot (1996) aborda o significado que os alunos atribuem à escola e aos saberes. Os saberes que são
aprendidos sob a conotação estritamente escolar não têm vinculação com as realidades vividas pelos alunos, pois
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expressam uma “vida idealizada” e projetada constantemente para o “futuro”. Os processos que ocorrem e estruturam a
vida escolar são marcados por um “vir a ser” no futuro, e a relação com o saber é vivida em vários momentos, ou seja,
não acontece em uma única etapa, já que o ser humano é um ser obrigado a aprender para ser.
A perspectiva antropológica defendida por Charlot (2000) é evidenciada quando sistematiza os elementos que
fundamentam sua proposição teórica sobre a relação com o saber:
“A relação com o saber 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).
 
Para Charlot (2000), algumas relações interdependentes permeiam a atribuição de sentido por parte daqueles que
aprendem: i) relação epistêmica com o saber; ii) relação identitária com o saber; e iii) relação social com o saber. Tais
relações são essenciais para compreender que o mundo que se apresenta para o ser humano necessita ser percebido
dentro de um conjunto de significados, no qual a linguagem se insere.
Nessa direção, os princípios defendidos por Freire de uma educação crítica e libertadora, marcada pela dialogicidade e
intencionalidade, buscam a própria consciência (de existir) e a emancipação para compreender e interpretar como
estabelecem diálogo com o mundo, e, por que não dizer, com a (própria) relação com o saber. Tanto a “educação
bancária”, criticada por Freire (2005), quanto a condição social de origem, questionada por Charlot (2000), não devem
reduzir o aluno a uma condição de não saber de si mesmo.
Por isso, Freire argumenta que a educação libertadora vai ao encontro da criatividade e da transformação, sem as quais
não há saber. Apesar de não apresentar uma definição para o que é “saber”, para Freire só há saber na intervenção
permanente que fazemos com o mundo e com os outros. Os jovens, no entendimento de Charlot (2001), aprenderam
muitas coisas antes de entrar na escola e continuarão a aprender coisas essenciais para sua vida fora da escola – ainda
que continuem a frequentá-la:
Eles já construíram relações com “o aprender”, com aquilo que significa aprender, com as razões pelas quais vale a
pena aprender, com aqueles que lhes ensinam as coisas da vida. Portanto, sua(s) relação(ões) com o(s) saber(es) que
eles encontram na escola, e sua(s) relação(ões) com a própria escola não se constroem a partir do nada, mas a partir
de relações com o aprender que eles já construíram. Não se vai à escola para aprender, mas para continuar a aprender
(p.149).
 
            Nesse sentido, reforça Freire (2002), ensinar exige do professor respeito aos saberes dos alunos, para que
possa discutir com os alunos a razão de ser e o significado de alguns desses saberes em relação ao ensino dos
conteúdos. Isso nos permite apontar que os professores e os alunos precisam compreender que já entram na escola
sabendo “muitas coisas”. Assim, o conteúdo é uma abstração e o que precisa ser desvelado na Educação Física é a
relação concreta com as dinâmicas que implicam o sujeito e seu corpo, a cultura criada e transformada, os movimentos
ressignificados e os questionamentos feitos ao mundo a partir das vivências com o esporte, a dança, a capoeira, a
ginástica, o jogo, o circo, a brincadeira, o exercício físico, as atividades da vida diária etc.
            Kunz (2004, 2006), fundamentado nos princípios educacionais defendidos por Freire, propõe uma interpretação
do movimento humano baseada na subjetividade e na intencionalidade. Essa interpretação está ancorada na teoria
dialógica do movimento humano, de características antropológicas (BUYTENDIK, 1956; GORDJIN, 1968; TAMBOER,
1985; TREBELS, 2006), e fundamentada na fenomenologia de Merleau-Ponty (2006). Essa proposição explicita o
conceito de Se-Movimentar, que traz uma mudança de paradigma para a valorização do “ser que se movimenta”,
baseada nas ciências humanas, ao invés de atributos objetivos e mensuráveis do movimento.
            A subjetividade – aquilo que é singular, que é particular, que só a pessoa vive ou percebe – é entendida por
Kunz (2004) como processo por meio do qual o ser humano se desenvolve no contexto social concreto, mantendo uma
relação tensa entre um “ser social” e um “ser individual”. Nesse processo, os indivíduos se encontram e se confrontam
com os mecanismos hegemônicos que os desafiam e pressionam para uma forma de desenvolvimento estereotipado.
Essa asserção do autor é essencial, pois nos permite perceber que há visões e pressupostos semelhantes, perseguidos
tanto por Charlot quanto por Freire. O movimento humano, do ponto de vista antropológico, precisa ser interpretado
como um diálogo entre o ser humano e o mundo, no qual o “ser que se movimenta” deve ser analisado de forma
integral.
            Betti et al. (2007) reforçam que o Se-Movimentar pode conduzir à “compreensão-de-mundo-pelo-agir”, desde
que o processo de ensino e aprendizagem não fique restrito à imitação da forma (padrões de movimento pré-definidos
ou fixados). É necessário que a aprendizagem seja encaminhada à conquista da transcendência aprendida, que
inaugura a possibilidade do encontro criativo ou inventivo do aluno com o mundo do (próprio) movimento.
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Escolhas metodológicas
Para encontrar respostas aos nossos questionamentos, realizamos entrevistas de explicitação com 13 ex-alunos que
tiveram experiências bem-sucedidas com a Educação Física no Ensino Fundamental em uma escola pública municipal
localizada na região leste da cidade de São Paulo. Os participantes têm de 17 a 19 anos e foram alunos de uma
professora-pesquisadora entre os anos de 2005 e 2008. Como esclarecem Fiorentini et al. (1998, p.322):
Embora o saber seja pessoal e evolua com o tempo e a experiência, ele é cultural, isto é, constitui-se pela interação
com os outros “membros da nossa cultura”. O nosso saber não é isolado, ele é partilhado e transforma-se, modifica-se a
partir das trocas de experiências e da reflexão coletiva com os outros.
 
A investigação seguiu os procedimentos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Os ex-alunos convidados foram
esclarecidos sobre esses procedimentos e consentiram livremente em participar. Utilizamos como estratégia o entretien
d’explicitation, ou entrevista de explicitação (VERMERSCH, 2004, 2010). Realizamos treze entrevistas desse tipo, tendo
como dispositivo um questionamento específico para cada participante. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio
e transcritas.
Para cada entrevista de explicitação é necessário, segundo Vermersch (2004), elaborar um dispositivo a partir do que se
deseja explicitar, um plano de ação e um local adequado, mas também uma mediação garantida pela presença sensível
de um investigador, formador, líder ou supervisor que facilite as condições da tomada de consciência e forneça
orientação ao participante. Essa mediação constitui um dispositivo de interlocução e uma técnica coerente. O dispositivo
utilizado nas entrevistas foi a expressão: O saber com a Educação Física...
 
Resultados e discussão
As entrevistas com cada um dos 13 participantes resultaram em expressões subjetivas que reconstruíram as suas
singularidades ao longo do tempo, constituindo-se em unidades epocais. Freire (2005) sugere que essa dinâmica
orienta a tomada de decisão diante de determinados temas, ao tempo próprio de cada educando. Além disso, permite
que sejam valorizados os contextos concretos vividos e as experiências geradas, já que determinados temas
permanecem atuais.
Uma unidade epocal se caracteriza pelo conjunto de ideias, de concepções, esperanças, dúvidas, valores, desafios, em
interação dialética com seus contrários, buscando plenitude. A representação concreta de muitas destas ideias, destes
valores, destas concepções e esperanças, como também os obstáculos ao ser mais dos homens, constituem os temas
da época (FREIRE, 2005, p.107).
 
As entrevistas de explicitação revelaram que as perspectivas dos sujeitos abrangem: 1) autonomia; 2) sensibilidade e
sabedoria; 3) vergonha; 4) individualidade e subjetividade; 5) uso do corpo e de gestos; 6) aprendizado para a vida; 7)
experiências; 8) obrigatoriedade de aprender; 9) modo de ensinar; 10) compartilhamento de dificuldades; 11) escolhas;
12) avaliação; e 13) criticidade.
A expressão “autonomia” parece indicar que cada aluno descobre e cria em conjunto com outros uma perspectiva
própria para tomar decisões que lhe dizem respeito; sem, no entanto, desconsiderar que outros também tomam suas
próprias decisões. Autonomia associa-se à liberdade de tornar-se emancipado.
“Sensibilidade e sabedoria” parecem distinguir, ao mesmo tempo em que tornam semelhantes, a percepção e a utilidade
da teoria, da prática e da apreciação estética nos momentos vividos em aula. A “vergonha” como característica pessoal
provocou a percepção de que aprender com a Educação Física depende também da percepção do outro (professora e
colegas de turma). Essa relação intersubjetiva demanda tempo para não constranger a expressão do desejo de
aprender.
A “individualidade e a subjetividade” diferenciam os alunos, mas permitem que eles também se reconheçam.
Reconhecer que aprender consigo mesmo leva tempo. Além disso, há diferenças entre o individualismo e a
individualidade. O significado da expressão “uso do corpo” parece inscrever-se em discurso pronto, que remete a uma
possível representação do saber inserida em uma rede de significados. Para Charlot (2000), a representação do saber é
um conteúdo de consciência (inserido em uma rede de significados) enquanto que a relação com o saber é um conjunto
de relações (a própria rede).
O “uso de gestos” confere mais propriedade e satisfação para jogar com os colegas fora da escola. Haveria uma relação
diferente com os saberes “da rua” e os aprendidos na escola. Bracht (2000) alertou que há um discurso simplista sobre
a existência de um esporte “da” escola e um esporte “na” escola. Para nós, há a existência de modos e razões próprios
para aprender determinados elementos culturais tratados pedagogicamente como conteúdos escolares, como é o caso
do esporte.
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“Aprender para a vida” é ser consciente da expressão de uma experiência única na sua vida. Experiência vivida e vívida,
repleta de sentido, com a qual podemos aprender e até nos “apaixonar” por algo que aprendemos. A referência à
“experiência” foi muito recorrente e surgiu quando um dos participantes expressou como as vivências foram marcantes e
significativas: "aprender é um conjunto de práticas, experiências e interesses".
A “obrigação de aprender” implica que a professora e os alunos entraram de alguma forma em uma relação de sintonia
no processo de ensinar e aprender. Haveria uma obrigação do aluno em aprender, cabendo-lhe predispor-se a aprender
quando a professora explicita o interesse em ensinar. Essa obrigação está associada ao grau de relevância conferido à
autoridade da professora e ao interesse do aluno.
O “modo de ensinar” da professora traz concomitantemente tensão e possibilidade de diversão com a própria
aprendizagem. A tensão seria mais individual do que coletiva, desafiando cada aluno a mobilizar-se para aprender os
conteúdos. Para Kunz (1999), o método de ensino possibilita a apropriação competente da realidade histórica e social
para promover as mudanças necessárias.
“Compartilhar dificuldades” envolve aspectos que dificultam a aprendizagem dos conteúdos, assim como os modos da
professora motivar os alunos para aprender e encontrar estratégias para demonstrar que aprendeu.
As “escolhas” e “avaliação” são frequentemente associadas ao nível de habilidade que diferencia a aprendizagem de
cada aluno. Parecem ter conotação mais formativa para o próprio aluno do que niveladora do conhecimento ou atrelada
a uma nota que ratificasse o que sabe.
A “postura crítica” referente à Educação Física implica elaborar argumentação e atualizar o pensamento. Há sentido de
democratização do saber quando uma participante afirma: “Estudei em uma escola pública, moro em periferia e quando
conto que aprendi aquelas coisas na Educação Física, quase ninguém acredita”.
            Em suma, as treze “explicitações” foram fundamentais na pesquisa. Oportunizamos uma situação para que cada
participante pudesse rever algo que nos momentos anteriores não lhes foi possível explicitar. Percebemos que
ratificaram ou retificaram algumas argumentações, e ainda colocaram outras argumentações à nossa disposição para
sabermos mais sobre as suas relações com os saberes.
 
Conclusão
Os três autores (Charlot, Freire e Kunz) que sustentaram teoricamente esta investigação convergiram em aspectos
sobre a produção de conhecimento, o posicionamento político e social e a atribuição de sentidos, como seres
transformadores e criadores de suas próprias histórias e saberes. Desta forma, a percepção e a compreensão da
permanente relação humana com o mundo evidencia que os processos educativos não ocorrem de forma isolada. Os
saberes são reconstruções que posicionam temporalmente cada um dos participantes de forma tridimensional e
não-linear (passado-presente-futuro) em suas histórias e criações contínuas (FREIRE, 2005).
As unidades epocais são as formas como cada posicionamento dos ex-alunos constitui relações diante de temas e
questões que influenciam suas vidas. Para Freire (2005), as unidades epocais estão em relação umas com as outras
em dinâmica de continuidade histórica, que entendemos como continuidade de experiências. As reminiscências dos
ex-alunos deflagraram pontos de vista diferentes, apontando para novas reconstruções e significações das suas
relações com os saberes. Cada participante teve uma perspectiva própria, mediante a qual manifestou sua
individualidade durante a entrevista de explicitação.
Concluímos que há necessidade de compartilhar vivências no processo educacional-escolar para mobilizar os alunos
com e na Educação Física. Interpretamos as experiências de cada participante a partir das suas explicações sobre as
vivências. Identificamos o diálogo como meio para buscar consensos e, ao mesmo tempo, respeitar a individualidade do
pensamento. Valorizamos a autocrítica na explicitação dos argumentos elaborados pelos participantes para qualificar as
relações com os saberes na sua própria perspectiva.
A escola parece querer “enquadrar” o sentido e determinar as relações dos alunos com os saberes. Já a Educação
Física, na ótica desses ex-alunos, parece ser um espaço-tempo escolar com características peculiares. Na perspectiva
do Se-Movimentar, essa peculiaridade da Educação Física permite, por meio do confronto e do cotejamento dos
códigos, que os diferentes elementos que compõem a Cultura de Movimento sejam ressignificados pelos sujeitos.
As relações com os saberes ampliam as possibilidades de significar a realidade, diferentemente da linearidade com que
se trata o saber (como “via de mão única”) na tradição escolar. A linearidade da tradição escolar abrevia as relações
com os saberes e implica o olhar enviesado para apenas um ponto à frente, direcionado para o futuro que é sempre
distante (aquilo que nunca chega).
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