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A RELAÇÃO COM O SABER E O TEMPO PEDAGOGICAMENTE 
NECESSÁRIO: NARRATIVAS DE EXPERIÊNCIA COM A 

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 

 
 

RESUMO 
 
Os modos de narrar experiências vividas em contextos 
educacionais tornaram-se possibilidades de compreender as 
escolhas e posições de ex-alunos(as) no mundo 
contemporâneo. O objetivo desta pesquisa é discutir a relação 
com o saber a partir das narrativas de duas mulheres 
brasileiras e suas experiências com a educação física escolar, 
vivenciadas como seu tempo próprio. Escolhemos a pesquisa 
narrativa como método, que permite às participantes explicitar 
suas emoções, percepções e questões – relacionadas à 
experiência – para confrontar o mundo vivido. Então, a 
pesquisa foi desenvolvida de modo exploratório, a partir de 
uma perspectiva baseada em narrativa, sobre a experiência 
das participantes e sua relação com o saber. A experiência 
narrada não descreve o tempo cronológico vivido na escola de 
forma linear. Ao invés disso, revela o tempo próprio vivido em 
diferentes realidades, que implicam tanto leituras positivas 
quanto negativas sobre o currículo da educação física escolar 
ao longo da vida. A narrativa permite às pessoas valorizar a 
experiência de vida e oferece pistas para reconhecer a relação 
com o saber de cada um(a). Constitui um modo de tecer 
elementos cruciais do tempo próprio vivido e do tempo vivido 
por outros(as) enquanto enfrentam os desafios do mundo. As 
escolhas e trajetórias são singulares, próprias a cada ser 
humano, e implicam o desencadeamento de ações intencionais 
ao agir no mundo. Argumentamos que a experiência narrada 
pelas participantes refere-se ao conjunto de relações com os 
saberes elaborados além do currículo escolar, mas também a 
partir da educação física. 
 

PALAVRAS-CHAVES: relação com o saber, tempo próprio 
vivido, mundo contemporâneo, currículo, mulheres. 
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RESUMÉ 
 
La façon de narrer les expériences vécues dans les contextes 
éducatifs devient une possibilité de comprendre les choix et les 
positions des ancien(ne)s élèves dans le monde contemporain. 
L’objectif de cette recherche est de discuter de rapport au 
savoir des récits par deux femmes brésiliennes et leurs 
expériences de l’éducation physique scolaire ont vécu comme 
leur propre temps. Nous avons choisi l’enquête narrative en tant 
que méthode et nous avons permis aux participantes 
d’expliquer leurs émotions, leurs perceptions et leurs questions 
– liées à leur expérience – pour faire face au monde vécu. 
Ensuite, la recherche s’est développée à partir de la 
perspective narrative, en explorant l’expérience des 
participantes et leur rapport au savoir. L’expérience narrée ne 
décrit pas le temps chronologique vécu dans l’école de manière 
linéaire. Au lieu de cela, il révèle le propre temps qui a été vécu 
dans des réalités différentes qui impliquent des lectures 
positives et négatives vers le programme d’éducation physique 
scolaire tout au cours de la vie. La narration permet aux gens 
de valoriser l’expérience de vie car ils(elles) fournissent des 
indices pour reconnaître la relation de chacun(e) au savoir. 
Ainsi, narrer constitue un moyen de tisser des éléments 
cruciaux de son propre temps et le temps vécu par les autres 
face aux défis du monde. Les choix et les trajectoires sont 
singuliers, propres à chaque être humain, et impliquent le 
déclenchement d’actions intentionnelles. Nous soutenons que 
l’expérience vécue racontée par les participantes fait référence 
à un ensemble de rapports aux savoirs élaborées au-delà du 
programme scolaire mais aussi dans l’éducation physique. 
 
MOTS CLÉS: rapport au savoir, temps de vie propre, monde 
contemporain, curriculum, femmes. 
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ABSTRACT 
 
The ways of narrating experiences lived from educational 
contexts have become a possibility to understand former 
students’ choices and positions in the contemporary world. The 
objective of this research is to discuss the relationship to 
knowledge from the narratives by two Brazilian woman and their 
experiences from school physical education lived as their own-
time. We chose the narrative inquiry as method and allowed the 
participants to explain their emotions, perceptions and 
questions – related to their experience – to confront the world 
lived. Then, the research developed from the narrative based 
perspective, exploring the participants’ experience and their 
relationship to knowledge. The narrated experience do not 
describe the chronological time lived in the school in a linear 
way. Instead, it reveals one’s own-time lived in different realities 
that imply both positive and negative readings towards the 
school physical education curriculum throughout life. Narrative 
allows people to value life experience as it provides clues to 
recognize each one’s relationship to knowledge. It constitutes a 
way of weaving crucial elements of one’s own time lived and the 
time lived by others while facing the challenges of the world. 
The choices and trajectories are singular, proper to each human 
being, and imply the unleashing of intentional actions. We 
argue that the lived experience narrated by the participants 
refers to a set of relationships to knowledge elaborated beyond 
the school curriculum but also within physical education. 
 
KEYWORDS: relationship to knowledge, own-time lived, 
contemporary world, curriculum, women. 
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RESUMEN 
 
Los modos de narrar experiencias vividas en contextos 
educacionales se han convertido en posibilidades de 
comprender las opciones y las posiciones de los(as) ex-
alumnos(as) en el mundo contemporáneo. El objetivo de esta 
investigación es discutir la relación con el saber a partir de las 
narrativas de dos mujeres brasileñas y sus experiencias con la 
educación física escolar, vividas como su tiempo propio. 
Elegimos la investigación narrativa como método, que permite 
a las participantes exponer emociones, percepciones y 
cuestiones – relacionadas a la experiencia – para confrontar al 
mundo vivido. Entonces, la investigación fue desarrollada de 
modo exploratorio, desde una perspectiva basada en narrativa, 
sobre las experiencias de las participantes y su relación con el 
saber. La experiencia no describe el tiempo cronológico vivido 
en la escuela de forma lineal. En vez de eso, revela el tiempo 
propio vivido en las diferentes realidades, que implican tanto 
lecturas positivas como negativas sobre el currículo de la 
educación física a lo largo de la vida. La narrativa permite a las 
personas valorar la experiencia de vida y ofrece pistas para 
reconocer la relación con el saber de cada uno(a). Constituye 
un modo de tejer elementos cruciales del tiempo propio vivido y 
del tiempo vivido por otros cuando se enfrentan a los desafíos 
del mundo. Las opciones y trayectorias son singulares, propias 
de cada ser humano, e implican el desencadenamiento de 
acciones intencionales a actuar en el mundo. Argumentamos 
que la experiencia narrada por las participantes se refiere al 
conjunto de relaciones con los saberes elaborados más allá del 
currículo escolar, pero también a partir de la educación física. 
 
PALABRAS CLAVES: relación con el saber, tiempo propio 
vivido, mundo contemporáneo, currículo, mujeres. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os modos de narrar experiências vividas em contextos 

educacionais têm se constituído como possibilidades de 

compreender as pessoas, suas escolhas e posições no mundo 

contemporâneo. Nessa perspectiva, é relevante compreender como 

as pessoas atribuem sentido às próprias vidas. Para isso, é 

necessário compreender como têm experiência ao compartilhar 

momentos vivenciados – como seu tempo próprio de vida – em 

diferentes locais e com outras pessoas, que são diferentes umas das 

outras. 

A escola é um desses lugares onde as experiências humanas 

ocorrem. Existem relações variadas com os saberes escolares, 

professores(as) e colegas de turma que são desencadeadas e 

permitem a cada um(a), ao longo de toda a vida, ressignificar e 

narrar – do seu próprio modo – os sentidos mais importantes dos 

acontecimentos a serem ressignificados.  

Há evidências de estudos sobre histórias de vida, 

especialmente sobre mulheres, que levantam questões 

interessantes sobre tempo, experiências e relações com o saber 

(HOOKS, 2016; MARRERO, 2008). Referem-se a questões 

epistemológicas e escolhas metodológicas singulares para lidar com 

tópicos relevantes na contemporaneidade.  

Contudo, é a partir da experiência narrada sobre os 

elementos que caracterizam as situações vivenciadas por 

estudantes, que nós encontramos a dialogicidade para ensinar e 

aprender. Não há hierarquia nos enunciados da linguagem e nos 
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modos de narrar experiências, uma vez que são incorporadas, ou 

seja, as experiências são encarnadas no corpo, então, ao narrar, 

narra-se a si mesmo(a). 

Contraditoriamente, em situações de aprendizagem com a 

educação física, é comum que a linguagem verbal seja 

desvalorizada, isto é, considerada como irrelevante. No senso 

comum, “falar” não se refere ao movimento, mas à mera instrução 

que deve ser obedecida por outra pessoa.  

Desde o início do século XXI, entretanto, a educação física 

brasileira tem perseguido pistas para iluminar os caminhos trilhados 

por professores(as) e estudantes a partir de seus próprios contextos 

(OKIMURA-KERR ET AL., 2007; VENÂNCIO; BETTI, 2015). Esta 

pesquisa visa contribuir nesse âmbito, com foco na relação com o 

saber ao longo do caminho trilhado por estudantes (CHARLOT, 

2013). O objetivo deste artigo é discutir a relação com o saber a 

partir das narrativas de duas mulheres brasileiras e suas 

experiências com a educação física escolar, vivenciadas em seus 

tempos próprios. 
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2. CAMINHOS TEÓRICOS 

 

2.1. A relação com o saber e a educação física escolar 

 

Charlot (2000) considera que para viver neste mundo, nós 

precisamos aprender a estabelecer relações com ele. A relação com 

o saber é a relação de uma pessoa com o mundo, consigo 

mesmo(a) e com outros(as). É o mundo como espaço, no qual 

certas atividades de cada pessoa inscrevem-se no tempo. Há três 

dimensões a partir da noção de relação com o saber: identitária, 

social e epistêmica. Assim, a linguagem como modo de narrar 

eventos – decorrentes das relações consigo mesmo(a) e com 

outros(as) – necessita ser investigada. 

As ponderações de Charlot (2000) sobre as figuras do 

aprender e as três dimensões do saber indicam que elas se 

manifestam em relação a um espaço-tempo partilhado com outras 

pessoas. A dimensão epistêmica refere-se ao reconhecimento da 

relação da não posse à relação de posse de um saber – apropriação 

de um saber. A dimensão identitária da relação com o saber – por 

que da apropriação? – se manifesta pelo sentido que cada sujeito 

atribui à sua própria história, às suas referências – de si, do(a) 

outro(a) e do mundo. E a dimensão social contribui com as outras 

duas para conferir as particularidades como cada sujeito aprende – 

modo de apropriação do mundo.  

Por isso, é importante ressaltar que cada sujeito confere sua 

própria singularidade na relação com o saber, quando reconhece 
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que aprendeu. Nesse sentido, procuramos representar na figura a 

seguir as três dimensões do saber. 

 

 
FIGURA 1. As dimensões da relação com o saber. 

(Imagem do conjunto fractal de Mandelbrot) 
 

Para Charlot (2000), as dimensões da relação com o saber 

têm pressupostos intuitivos, e poderiam ser consideradas como 

“concretas” – embora não seja o seu termo preferido para designá-

las. As relações tornam-se perenes a partir da convergência dessas 

três dimensões interdependentes e não lineares. Elas têm tempos 

próprios que não podem ser mensurados em termos do tempo 

pedagógico, que é limitado nos processos educacionais e depende 

de ações e tratamentos didáticos dos conhecimentos para 

concretizar os currículos. 

Kunz (2006) sugere que uma teoria didático-pedagógica da 

educação física escolar deve reconciliar-se com as concepções de 

educação. Essa é uma tentativa de questionar os limites percebidos 

na educação física, relacionados às possibilidades empíricas do 

ensino da cultura de movimento. De acordo com Kunz (2006), 

alguns pesquisadores como Betti (1996) e Bracht (1989) perceberam 

essa questão muito sagazmente. 
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Para Betti (1996), a teorização da educação física no currículo 

escolar não pode prescindir de sua vivência, bem como de princípios 

didático-pedagógicos mais amplos. Nessa perspectiva, a educação 

física não pode se tornar um discurso sobre as práticas corporais, 

sob o risco de perda de sua especificidade. Ao passo que, para 

Bracht (1989), a autonomia pedagógica da educação física diz 

respeito justamente ao tratamento didático e crítico das práticas 

corporais que, culturalmente, coadunam-se à sua especificidade no 

currículo escolar. 

Entretanto, a discussão e o aprofundamento teórico entre a 

educação e a emancipação humana não foram relacionados 

apropriadamente ao campo empírico da educação física escolar no 

que diz respeito aos(às) alunos(as). Tampouco houve preocupação 

sobre as espirais cíclicas que implicam as relações com o saber 

pelos(as) estudantes que têm experiências escolares bem sucedidas 

(VENÂNCIO; BETTI, 2015). 

A falta de associação entre esses campos indica que uma 

melhor compreensão da teoria é ainda necessária. Então, é preciso 

que essa compreensão fundamente-se na prática e em narrativas 

que valorizem vivências e revelem experiências de ensino e de 

aprendizagem singulares na educação física. 

Nesse sentido, a pesquisa empírica deve direcionar-se à 

transformação por meio de uma teoria da prática (BETTI, 1996). 

Para ampliar as possibilidades e os modos de investigação empírica, 

enfatizamos as narrativas e a ideia de tempo próprio para cada 

sujeito. 
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A noção da relação com saber (CHARLOT, 2000) indica que 

há elementos nessa relação feita pelos(as) estudantes que se 

reconfiguram em ciclos próprios de suas vidas, de suas experiências 

com colegas de turma (e também de vida), com a forma como 

resolvem determinadas situações que não aparecem nos resultados 

das notas ou dos boletins conclusivos escolares. 

Assim, novas formas de compreender as experiências com os 

saberes precisam ser reveladas. As narrativas – por fazerem emergir 

formas complexas e particulares de ressignificação – podem nos 

indicar algumas possibilidades. 
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2.2. As narrativas e a ideia de tempo 

 

A pesquisa baseada em narrativas constitui um conjunto de 

estudos (auto)biográficos na área de educação no Brasil, que se 

concretiza na década de 1990. Desde esse período, as histórias de 

vida como método (auto)biográfico e as narrativas formativas como 

investigação educacional – assim como mo(vi)mento de formação de 

professores(as), tanto inicial quanto continuada – têm focado nas 

memórias de professores(as) e suas trajetórias de vida (VENÂNCIO 

et al. 2016). 

Desde então, nós temos visto uma concentração da pesquisa 

que valoriza as trajetórias de professores(as). Nossa intenção é 

fomentar as narrativas de alunos(as), e trazê-las para o centro das 

discussões, sem prescindir dos(as) professores(as). Há alunos(as) 

que vivem em contextos de exclusão, mas que trazem consigo 

experiências bem sucedidas relacionadas ao saber escolar, mais 

especificamente à educação física (VENÂNCIO; BETTI, 2015). 

Para Josso (2004), o foco das narrativas biográficas é 

“caminhar para si”. Há conexão com os diferentes significados que 

uma pessoa – sujeito de seu próprio tempo – constrói a partir de 

suas narrativas com outras pessoas. Nesse sentido, a narrativa 

torna-se um modo singular de reflexão (auto)crítica sobre vivências, 

experiências e aprendizagens ao longo de toda a vida. As narrações 

centradas na formação durante a vida inteira revelam formas e 

sentidos múltiplos de existencialidade singular-plural, criativa e 

inventiva do pensar, do agir e do viver junto. 
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As narrativas permitem que cada ser humano comunique 

suas experiências ao seu modo. E, ao mesmo tempo em que faz 

isso, atualiza para si os modos, por meio de descrições minuciosas 

de situações vividas, ou expressões que externalizam a potência dos 

episódios narrados. O tempo nessas circunstâncias se reconfigura 

para além do cronológico, para além do mensurável. O ir e vir a si 

mesmo(a), enquanto se narra, não é captado pelo tempo do relógio, 

pelos números que procuram a linearidade das experiências. As 

experiências narradas entram na lógica da vida vivida que remete ao 

saber de si. 

No entendimento de Devís-Devís (2017), as investigações 

baseadas em narrativas contribuem particularmente na explicitação 

de relatos de pessoas com suas conexões individuais, sociais e 

identitárias com a cultura. O conceito de tempo utilizado aqui procura 

romper com a ideia de que as situações vividas na escola, pelos(as) 

estudantes, se esgotam no tempo pedagógico escolar. Esse tempo é 

racionalizado, por isso despreza os desejos, as escolhas feitas para 

agir e resolver os dilemas enfrentados. A lógica da racionalidade 

ainda persiste na escolarização, e imprime nos corpos dos(as) 

estudantes a ideia de ocuparem seus tempos da forma mais utilitária 

para aprender. 

Para Ricœur (2010), o tempo, na cultura científica, necessita 

de um produto final, por isso é linear. Podemos caracterizar esse 

tempo como se fosse uma linha reta, que indica uma única direção 

contínua, mas que pode ser interrompida ou fracionada em diversas 

partes, comparáveis (ou não) entre si; e, portanto, enumeradas em 

unidades temporais. A rigorosidade, nesse caso, entendemos ser de 
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“um tempo” implacável, que desconsidera o desejo de aprender, 

com o tempo próprio de cada pessoa que não se preocupara, a 

priori, com a “contabilidade” de cada experiência narrada com o 

saber. 

 No início da década de 1990, Soares et al. (1992) destacaram 

que para uma “nova” educação física se constituir era urgente 

pensar em um tempo pedagogicamente necessário, para organizar e 

sistematizar os conteúdos ao longo do processo educativo formal 

(ciclos de ensino). A colocação dos(as) autores(as) destacava a 

importância do tempo e sua relação com os conteúdos. 

Percebemos que esse tempo pedagógico – que, aliás, 

consideramos importante – não é suficiente para que os(as) 

estudantes assimilem determinados conteúdos no período 

circunscrito no prazo escolar. Nesse sentido, não identificamos a 

ênfase no significado das relações com o saber que cada aluno(a) 

poderia estabelecer ao longo de sua vida.  

Para Kunz (1999), o tempo pedagógico da educação física é 

marcado significativamente por um método de ensino e a forma de 

agir de cada professor(a), e por isso é imprescindível que seja 

planejado, sistemático e evolutivo. Considerando a perspectiva 

critico-emancipatória defendida pelo autor, entendemos que o 

método e o agir no ensino são de fato elementos importantes para 

que as situações de aprendizagem vivenciadas pelos(as) estudantes 

sejam contextualizadas. No entanto, esse “tempo” precisa promover 

mo(vi)mentos que façam sentido e experiências que emerjam em 

suas vidas para “além do tempo pedagogicamente necessário”. 
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As figuras do aprender, propostas por Charlot (2000), que 

encontramos representadas em Venâncio (2014), extrapolam a ideia 

de linearidade. Elas indicam, se olharmos adiante, justamente a 

capacidade humana de saber com o mundo, ou seja, uma ontologia 

de relações de saber que se instaura na complexidade das 

possibilidades do ser em seu tempo próprio.  

 

 
FIGURA 2. As figuras do aprender.  

Adaptada de Charlot (2000, p. 66) e Venâncio (2014, p. 223). 

 
As figuras do aprender expressam uma polissemia que 

precisa ser descrita e interpretada a partir das possibilidades de 

relações com os saberes, que são estabelecidas singularmente. Tais 

figuras podem gerar processos extraordinários, por meio de 

símbolos, entendimentos e compreensões de mundo que são 

explicitados por meio das narrativas que, por sua vez, originaram-se 

nas singularidades e interpretações das leituras positivas e 

negativas de saberes com o mundo. Nesse sentido, as relações com 
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os saberes, no plural, remetem às polissemias das experiências de 

cada uma das participantes.  
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3. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 

 A pesquisa narrativa permite aos(às) participantes explicitar 

suas emoções, percepções e questionamentos (DOMINICÉ, 1990; 

JOSSO, 2004). As participantes nesta pesquisa são duas jovens 

mulheres, ambas são ex-alunas de uma escola pública municipal de 

ensino fundamental, localizada no extremo da zona leste da cidade 

de São Paulo. A localidade é uma das regiões com níveis mais 

elevados de desigualdades socioeconômicas (IBGE, 2010). 

Ambas as jovens têm 23 anos e contribuíram com narrativas 

de suas experiências de saber – relacionadas à educação física – 

para este estudo (HOOKS, 2016; LARROSA, 2002). O critério para 

convidá-las à pesquisa é que ambas foram ex-alunas da professora-

pesquisadora – autora deste artigo – e tiveram aulas de educação 

física com ela durante, no mínimo, quatro anos. Além disso, ambas 

escreveram algumas narrativas a respeito de suas experiências com 

a educação física de modo espontâneo, ao terem conhecimento da 

temática por meio de redes sociais1, sem que a pesquisadora lhes 

solicitasse. 

As identidades das participantes foram preservadas ao longo 

do estudo e cada uma optou por um codinome: “Line” e “Jade”.  

A jovem Line é negra e tem formação no ensino superior. 

Suas narrativas iniciais foram obtidas durante dois encontros com 

grupos focais (BARBOUR, 2009; VENÂNCIO, 2014) e uma entrevista 

                                                      
1 Há uma comunidade virtual na rede social facebook que é frequentada pela 
pesquisadora e vários(as) ex-alunos(as) seus(as) desde 2011. A pesquisadora e 
alguns(as) ex-alunos(as) também mantêm contato por outras redes sociais, como 
skype e whatsapp. Essa dinâmica comunicativa foi determinante no processo de 
escolha das participantes e ao longo desta pesquisa. 
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de explicitação (VERMERSCH, 2010). Ela fez uma narrativa 

espontânea por meio das redes sociais em 2013, logo após ter 

participado dos encontros dos grupos focais (VENÂNCIO, 2014). 

Para este estudo foi lhe solicitado, em 2015, que escrevesse sobre o 

tempo, mais especificamente sobre: “o que é o tempo?”. E 

posteriormente, em 2016, lhe foi solicitado que reescrevesse sobre a 

narrativa espontânea que escreveu em 2013.   

A jovem Jade é negra, tem formação técnica e está cursando 

ensino superior. Sua narrativa foi obtida de modo espontâneo após a 

leitura de um documento, em 2014, em formato de uma tese, que 

tratou de situações de aprendizagens escolares vividas por ela e por 

um grupo de ex-alunos(as) que estudaram na mesma escola 

(VENÂNCIO, 2014). Como participante deste estudo, foi solicitado 

que também escrevesse sobre o tempo. E, em 2016, que 

reescrevesse sobre a narrativa espontânea escrita em 2014. 

O ponto de intersecção das duas participantes está atrelado à 

espontaneidade com que narraram suas experiências com os 

saberes a partir da educação física.  

 

 
 

 

Line 
23 anos, negra 
Licenciada em letras (inglês) 
Participou de grupo focal 
Entrevista de explicitação 
Escreveu narrativa espontânea 

 
 

 

Jade 
23 anos, negra 

Técnica em mecânica 
Estudante de engenharia 

Escreveu narrativa espontânea 
FIGURA 3. As jovens mulheres participantes da pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

Salientamos que a relação com o saber não se compõe 

linearmente. Nesse sentido, valorizamos a diferença dos modos 

como cada participante narrou suas experiências em seus tempos 

próprios. Não fomos indiferentes aos modos como as narrativas e os 

episódios foram constituídos em sua temporalidade própria, que 

caracteriza a condição humana de cada uma das duas participantes. 

A nosso ver, a configuração dos sentidos das suas experiências não 

poderia ser explicitada de outra forma a não ser por meio de 

narrativas. 

Os episódios a seguir são mo(vi)mentos das narrativas de 

experiências de Line e Jade. Cada episódio apresenta a tessitura de 

suas memórias e experiências com a educação física em tempos 

próprios. 
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4.1 Mo(vi)mentos de Line 
 
4.1.1 Implicações da aprendizagem na e com a educação física 
 

A participante enfatiza aspectos de sua própria aprendizagem, 

os quais vão “além de aulas práticas e teóricas”. Line relaciona sua 

aprendizagem à vida cotidiana, à diferenciação entre conceitos e 

habilidades. 

 

Implica muito mais do que o aprendizado adquirido 
nas aulas teóricas ou práticas. Auxilia a 
compreender aspectos cotidianos (como trabalho 
em equipe). Aborda de maneira distinta os 
conceitos de esporte versus jogo (lazer), 
caracterizando de forma clara e objetiva as reais 
habilidades necessárias para as respectivas 
práticas. (Line) 
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4.1.2 Significado do saber 
 

Line reconhece-se e posiciona-se à frente de representações 

dos saberes que caracterizam decisivamente a pessoa que ela se 

tornou. De modo concomitante, a participante posiciona a educação 

física como uma área relevante de saberes para a vida. O sentido é 

contrário ao que é geralmente atribuído à educação física, vista 

como uma área secundária de domínio corporal. 

 

O saber na educação física tá ligado diretamente 
[...] com a vida. Porque na vida você vivencia, você 
participa, você muitas vezes encara desafios, então 
se a gente relacionar o saber e o aprender na 
educação física, é as vivências, as participações 
que a gente teve, os desafios, pra mim é tudo isso. 
(Line) 
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4.1.3 Escolhas e identidade com o saber 
 

A participante identifica-se e à sua capacidade de assumir-se 

como um ser de saber. Line evoca o compromisso que ela tem com 

a própria condição de aprendizagem. 

 

Professora, [...] não sei se isso tá certo ou não, se 
tem alguma coisa a ver, mas teve o 
comprometimento das aulas. Por exemplo, pra 
quem gostou das aulas de dança, eu acho que no 
geral o que você despertou na gente, por exemplo, 
foi o sentimento de que não há nada que a gente 
não possa fazer, basta a gente tentar, entendeu? 
(Line) 
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4.1.4 Desafios ao enfrentar o mundo 
 

Aprender e saber, para Line, são processos permanentes que 

não foram esgotados no passado, no período escolar. Percebe-se 

uma não polarização entre o saber para passar de ano na escola ou 

no vestibular e o saber enquanto referência para viver. 

Normalmente, o que encontramos são enunciados que reforçam a 

ideia de saber o suficiente para tirar uma nota e passar para o ano 

seguinte ou concluir um período escolar. A participante mobiliza-os, 

no presente, e coloca os seus próprios recursos em mo(vi)mento, 

como resultado de relações (inter)pessoais com o saber para a vida. 

 

Professora, outra coisa também, é que entre 
“aprender” e o “saber”, hoje em dia o que cobram 
da gente, acho que de todo mundo aqui, é o 
repertório. Acho que todo mundo, você chega num 
teste, por exemplo, o vestibular, como eu fiz, você 
tem que ter um repertório pra passar, como eu 
passei. Então esse repertório é constituído do 
aprender e do saber. Você aprendeu as teorias, as 
práticas, o saber tá ligado às suas referências 
familiares, suas experiências de vida, pra você 
conseguir criar ele, e a partir dele tá participando de 
testes... Tanto pessoal quanto interpessoal, acho 
que isso conclui o que você chama de “experiência 
de vida”, ou de “repertório de vida”, no geral. (Line) 

 



Venâncio, L. Relatório de Pós-Doutorado.      23 

 
4.1.5 Assunção da própria identidade 
 

Line descreve noções a partir de relações epistemológicas 

com o mundo, consigo mesma e com outras pessoas. O mesmo 

contexto permite que ela enfrente certos desafios, de modo a 

ressignificar a sua própria vida e sua identidade como ser humano. 

 

Discutimos e aprendemos muitas coisas: a respeitar 
o diferente, as dificuldades de meninas e meninos 
para aprender alguns conteúdos; e fomos 
respeitados, isso foi importante. Estudei em uma 
escola pública, moro em periferia e quando conto 
que aprendi aquelas coisas na educação física, 
quase ninguém acredita. (Line) 

 



24  

 
4.1.6 Ser crítica 
 

A participante narra duas situações vivenciadas com a 

educação física, assim como seus diálogos reflexivos sobre os 

modos como enfrenta criticamente o mundo. Line explicita porque 

discutiu com uma professora que “não se importava em ensinar” e a 

sua perspectiva sobre equidade. 

 

Aprendi a não aceitar qualquer ensino na educação 
física desde que estudei no ACAS2”. Aprendi a não 
aceitar qualquer coisa [...]. Adoro dançar, jogar 
handebol e basquete, aprendi que é importante as 
posições na quadra para jogar melhor, todo mundo 
joga melhor quando sabe as posições. Quando fui 
para a outra escola, o ensino médio, tinha gente 
que não sabia onde ficar na quadra, e a professora 
não se preocupava em ensinar, eles nem sabiam 
“bater” na bola! Ela disse que não precisava saber 
as posições, era só jogar. Não dá para jogar nada 
dessa forma, nenhum esporte. Briguei com a 
professora. Depois ela entendeu, disse o nome da 
escola onde eu estudei o ensino fundamental. 
(Line)  
 
Você procurava ensinar para gente de várias 
formas, tinha filmes, vídeos, histórias em quadrinho, 
desenhos, além da prática; é claro! Cada um 
procurava entender do seu jeito dessa forma. Não 
tinha como ficar parado e não aprender. Por isso 
acho que não aceito qualquer coisa até hoje. 
Lembra da discussão do filme Billy Elliot, que a 
gente assistiu? Um menino chamou o outro de 
“bichinha” porque tinha gostado do filme, foi um 
rebu só, as meninas partiram pra cima dele. Não 
tinha nada a ver, cada um pode gostar de qualquer 
coisa, precisa saber porque gosta. Eu gostei porque 
gosto de dançar, e ele pode ter gostado por causa 

                                                      
2 ACAS é o codinome que a participante utiliza para se referir à escola na qual 
estudou entre os anos de 2001e 2008 no ensino fundamental. 
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do boxe, da luta, não sei [...]. Você já tinha 
ensinado para gente o boxe? (Line) 

 
A seguir, trazemos um episódio vivido por Line, um ano após 

ter narrado os trechos apresentados nos parágrafos anteriores. A 

experiência de saber da participante foi analisada considerando o 

que de mais forte foi explicitado e relacionado com o saber.  
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4.1.7 Experiência de saber com alteridade 
 

A narrativa de experiência de saber foi realizada após Line ter 

narrado suas experiências com os saberes elaborados a partir da 

educação física (VENÂNCIO, 2014). A participante fez uma narrativa 

espontânea por telefone, que foi registrada e transcrita pela 

pesquisadora e, na sequência, compartilhada com Line. Os nomes 

mencionados na conversa, com exceção do nome da pesquisadora, 

são codinomes fictícios utilizados para preservar o anonimato. As 

falas são narradas em formato de conversa com a seguinte síntese: 

 

Olá, Line! Segue abaixo o registro/síntese da nossa 
conversa pelo telefone [data], por gentileza, se 
quiser comentar a respeito – acrescentar, excluir, 
detalhar etc. –, por favor, fique à vontade. (Luciana) 

 

Recebi telefonema da ex-aluna Line, no dia [data], 
quinta-feira, por volta das 18h. O motivo do contato 
dela foi para informar a respeito do espetáculo 
musical Billy Elliot3, que está em cartaz na cidade 
(São Paulo) até o dia [data], domingo. A ex-aluna 
tomou conhecimento do espetáculo por meio de 
cartaz afixado em um ponto de ônibus. Quando viu 
o cartaz, lembrou-se da aula de educação física na 
qual assistimos e discutimos o filme. Line chamou a 
atenção para uma discussão que houve entre dois 
colegas de turma. (Luciana) 
 
Angel e Renato. Esse último, durante a discussão, 
mencionou que o personagem principal do filme, 
um menino (Billy) era “viadinho”. A outra aluna – 
Angel – interveio e disse: “viadinho, por quê? Por 
que ele gosta de dança/ballet?” (Line) 
 

                                                      
3 Billy Elliot, o musical. Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/atracao/billy-elliot-
o-musical/. Acesso em: 2 maio 2017. 

http://vejasp.abril.com.br/atracao/billy-elliot-o-musical/
http://vejasp.abril.com.br/atracao/billy-elliot-o-musical/
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A ex-aluna mencionou que quando viu o cartaz, veio em 

sua memória toda a cena da discussão entre os 
dois colegas de turma. (Luciana) 
 
Foi incrível, vi tudinho, como aconteceu. A senhora 
se lembra? (Line) 
 
Disse que sim, que me lembrava da discussão. 
(Luciana) 
 
A Angel ficou muito brava com o Renato. (Line) 
 
Line pretende assistir ao espetáculo no sábado à 
noite [data], na sessão das 21h. Para o espetáculo 
com sessão prevista para as 16h, ela estará em 
aula na universidade. Só terei condições de assistir 
no domingo [data]. (Luciana) 
 
OK. (Line) 
 
Line, você acha que devo enviar para a Angel a 
síntese dessa nossa conversa? Será que ela se 
lembra do que aconteceu? Lembro que no primeiro 
encontro que tivemos ela mencionou o filme [...]. Eu 
divulguei na página dos ex-alunos no facebook a 
sugestão que você me fez para assistir ao 
espetáculo. Um abraço, obrigada pelo convite e por 
ter compartilhado a lembrança comigo! (Luciana) 

  
A narrativa remete ao enleamento das situações vividas por 

Line, que foram compartilhadas com a pesquisadora. Ambas 

encontraram-se, em seus tempos próprios, diante de um desafio do 

mundo: compartilhar experiências a respeito de uma situação vivida, 

durante um processo educacional-escolar, associada a um 

espetáculo de dança. Esse relato faz emergir certa noção de 

alteridade, que pode ser relacionada à noção de ser crítica (item 

4.6), devido às características do processo reflexivo.  

Há aspectos nos episódios narrados por Line que conservam 

uma força, uma potência (temporalidade singular) que é 
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ressignificada quando narra uma nova comunicação de saber, de 

confronto com o mundo.  
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4.1.8 O tempo na relação com o saber – na perspectiva de Line 
 
 O lugar que Line ocupa no mundo nos permite inferir que a 

noção de tempo é uma rede/teia de inter-relações do viver humano. 

Nessa inter-relação com o mundo, a participante faz perguntas e 

recebe respostas simbólicas, que exigem dela um engajamento 

constante por meio de trocas organizadas não linearmente nas 

vivências e lembranças que narra sobre si mesma e os(as) 

outros(as). 

 
Considero o tempo como algo, como uma 
oportunidade, por vezes até mesmo um convite. 
Afinal, é ele quem está sempre disponível a nos 
propiciar experiências e aprendizado. Esse tal 
convite ou oportunidade vale-se da troca, da 
partilha de vivências entre os indivíduos e permite 
um leque de oportunidades. Sendo assim, vejo o 
tempo como condição (em seu sentido positivo e 
negativo), permissivo ao passo de gerar interação, 
de busca, de mudança, pesquisa e envolvimento. 
[...] O tempo também como algo que não limita, não 
controla, nem pode ser controlado, que apenas 
organiza. Algo que é paciente e receptivo, que 
envolve, guarda, e que deixa fruir [...] a chance de 
resgatar memórias, lembranças e estado de 
constante nostalgia. (Line) 
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FIGURA 4. A temporalidade da experiência de Line.  

(Imagem do conjunto fractal de Mandelbrot) 
 

Os excertos a seguir são mo(vi)mentos – também 

identificados como episódios – das narrativas de experiência de 

Jade. Cada episódio apresenta intermitências de suas vivências e 

memórias com a educação física. 

 



Venâncio, L. Relatório de Pós-Doutorado.      31 

 
4.2 Mo(vi)mentos de Jade 
 
4.2.1 A vida com o sabor de saber 
 

A participante narra parte do retorno às coisas próprias que 

foram compondo sua vida ao ler uma tese de doutorado 

(VENÂNCIO, 2014). Jade inicialmente participaria daquela pesquisa 

de doutorado, mas por outras circunstâncias – felizes – da vida isso 

não se concretizou. A leitura da tese ocorreu de modo espontâneo e 

gerou um episódio narrativo de experiências como se fossem 

digressões sobre: alteridade, respeito, emoções, alegria e tristeza, 

consternação, questões de gênero e saber, apreço, namoro, 

maternidade e reconhecimento de si.  

 

Olá, professora. Li partes de sua tese, e realmente 
fiquei emocionada. Fiquei com aperto no peito de 
não ter te ajudado como queria, por que as 
reuniões no ACAS foram realizadas em um período 
em que tinha acabado de descobrir que seria mãe. 
Mas gostaria que soubesse, mesmo que não vai 
mudar muito em sua tese, que suas aulas de 
educação física mudaram e formaram o que sou 
hoje. Meu filho (hoje com dois anos) é fruto de um 
relacionamento que foi iniciado pelo apreço por 
esporte e atividade física, que a senhora plantou na 
minha infância, por a senhora sempre fazer questão 
de sair do esporte óbvio (futebol) e mostrar outros 
horizontes para atividades físicas. Conheci o pai do 
meu filho (meu marido) em um jogo de basquete, 
campeonato regional do SENAI4 (onde fazia curso 
na epóca). Não estava competindo, estava apenas 
apreciando, por na infância ter tido convivência e 
saber o quão era interessante o esporte, e por não 
ser um esporte tão comentado como o futebol, 

                                                      
4 SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. 
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achei que seria legal acompanhar o time do meu 
SENAI e meu marido jogava no time. (Jade) 
 
O mais incrível é que eu era a única menina que foi 
ao jogo no meio de 40 meninos e um professor. 
Meu marido foi o melhor jogador em quadra, por 
isso eu o notei e aí começou essa parte da minha 
vida. Então, só tenho a agradecer, pois tenho 
certeza que se a senhora tivesse ficado apenas no 
“esporte óbvio”, talvez o fato do meu SENAI ter um 
time de basquete não me chamaria a atenção, eu 
não ficaria curiosa para acompanhá-los e não teria 
notado meu marido5, já que eu fazia SENAI onde 
95% dos alunos eram homens. Seria praticamente 
impossível eu notar o meu marido, se ele não fosse 
tão bom no basquete e eu estivesse no jogo em 
que ele fez quase a metade dos pontos sozinho. 
Então, tenho muito a agradecer e fico feliz de ter 
conseguido concluir sua tese, porém triste em não 
poder ajudar nela, mas só queria ter a certeza de 
que a senhora soubesse, que mesmo sem eu ter 
participado da sua tese como um objeto de 
pesquisa direto. A sua tese mudou minha vida. [...] 
Vi trechos e todos os comentários dos meus 
colegas, todas as imagens e grande parte dos 
dados; só a parte de texto mesmo que dei uma 
passada de olho, fiquei quase uma hora lendo sua 
tese e chorei muito por me imaginar em partes dela. 
(Jade) 

 

 Percebemos que, neste episódio narrado por Jade, algumas 

situações vividas têm como foco central as suas aulas de educação 

física deflagradoras de outros momentos que foram atualizados. O 

seu gosto de saber pelo esporte – basquete – faz referência à 

relação do esporte com atividade física e a sua disponibilidade 

corajosa de se inserir em um universo escolar aparentemente 

dominado por homens. Foi o sabor de saber com o esporte que a 

conduziu até uma quadra, a inscreveu em uma atividade e a 

                                                      
5 Ela casou-se em 2012. 
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confrontou com um dispositivo relacional: assistir a um jogo de 

basquete masculino e deflagrar o (re)conhecimento – de um outro 

ser – em relação com o saber. 
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4.2.2 Polissemia de saberes 
 
 O som de uma bola de basquete quicando no chão, a fricção 

do solado dos tênis no piso de uma quadra, um vozerio familiar, e o 

desejo de acessar a um universo conhecido materializa uma 

possibilidade de colocar-se em um espaço de atividade. Os símbolos 

– bola, tênis, quadra, pessoas reunidas, basquetebol – remeteram 

Jade a se inscrever em um tempo-espaço de relações com um 

mundo que ela já conhecia; e que precisava, naquele momento, ser 

compartilhado com outras pessoas. Nesse sentido, a forma de 

relação com o saber foi estabelecida pelos sistemas de símbolos 

polissêmicos que lhe faziam sentido. 

 Quando decidimos olhar como os saberes se concretizam nas 

nossas vidas, procuramos encontrá-los em suas manifestações de 

“utilidades para a vida”. As barreiras constrangedoras colocadas 

pelo gênero masculino predominante, em uma determinada situação 

de aula de educação física, não foram suficientes para impedir que 

Jade se colocasse como mulher. O desejo de estar naquele lugar 

com aquelas pessoas – a maioria homens – naquele momento foi 

mais forte do que as barreiras sexistas. No caso de Jade, podemos 

inferir que os saberes se constituíram à medida que, diante de um 

universo de possibilidades, ela escolheu compartilhar que foi a partir 

dos saberes com a educação física que iniciou a constituição de sua 

família. A seguir, trazemos a transcrição de uma narrativa feita pelo 

skype a respeito do mesmo episódio narrado no item anterior.    

 
Eu tava andando pela escola (SENAI) com um grupo 
de amigas, e comecei a ouvir o barulho da bola de 
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basquete. Vi que era na quadra. O barulho do 
quicar a bola no chão e a fricção/raspar do solado 
dos tênis me ‘convidaram” a entrar na quadra. 
Convidei as amigas, que se recusaram a me 
acompanhar – Credo! Só tem homens suados lá 
dentro. Mesmo assim, decidi ir sozinha. Entrei na 
quadra, sentei na arquibancada e percebi que era a 
única mulher/aluna. Todos eram alunos (SENAI, 
cursos técnicos, predomínio masculino na unidade 
em que eu estudei). Não me importei e fiquei lá, 
gostava de basquete, aprendi na escola, nas aulas 
de educação física. Um dos jogadores se destacava 
na quadra e foi para ele que fiquei olhando. Era o 
melhor jogador! (risos) Eu jamais teria entrado na 
quadra se não tivesse identificado o som do 
basquete, da bola quicando no chão e dos tênis [ela 
fez um barulho com a boca do som dos tênis] e não 
teria conhecido o grande amor da minha vida e pai 
do meu filho. Sou muito agradecida por ter sido sua 
aluna; se não tivesse aprendido a gostar de 
basquete, não teria entrado naquela quadra, 
naquele dia. (Jade) 
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4.2.3 O tempo na relação com o saber – na perspectiva de Jade 
 
 Jade confere ao tempo um valor essencial para se viver com 

outras pessoas. O tempo é algo que cada pessoa tem e é ele que 

permite a atribuição de significados, por isso não pode ser 

desperdiçado em hipótese alguma. Viver com as pessoas é 

sinônimo de aproveitar o tempo que se tem enquanto se vive. 

 

O tempo para mim se tornou uma das moedas mais 
desvalorizadas. Sendo que deveria ser a mais 
almejada. As pessoas desperdiçam ele na internet, 
televisores, smartfones, entre outras fontes 
gastadoras de tempo, ao invés de usar com o que 
realmente importa: família, amigos e vivendo. 
Então, tempo para mim é aquilo que temos ou que 
nos resta para vivermos, então que saibamos como 
utilizar. (Jade) 

 

 A noção de tempo para Jade, desse modo, é valorizada na 

perspectiva dos dispositivos relacionais, pois implica as pessoas e o 

tempo na relação com o viver. Recentemente, Jade confidenciou à 

pesquisadora que não estava mais casada com o grande amor de 

sua vida. Mas que a sua história de vida seria eternizada ao narrar – 

para seus netos – o que viveu.   
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FIGURA 5. A temporalidade da experiência de Jade.  

(Imagem do conjunto fractal de Mandelbrot) 
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5. DISCUSSÃO 

 

Esses episódios – ou mo(vi)mentos – de narrar e explicitar 

aquilo que está encarnado no próprio corpo das participantes 

também foram oportunizados por outros sujeitos (partícipes na 

situação vivida) e por si mesmas em uma nova situação (diferente 

daquela vivida). A narrativa, mediante digressões profícuas, fornece 

detalhes do pensamento e das argumentações sobre as 

experiências.  

Além disso, as participantes colocam outros mo(vi)mentos à 

disposição para sabermos mais sobre as suas relações com os 

saberes e como fazem as atualizações no momento em que 

recuperam as experiências e narram-nas. Assim, a narrativa não se 

coloca às “cegas” para si e nem para o(a) outro(a), porque trouxe à 

tona novas reconstruções de experiências com os saberes. 

Venâncio (2014) salienta que as possibilidades de criação nas 

vivências que se tornam significativas para os sujeitos parecem se 

constituir em experiências. A experiência de cada sujeito, portanto, 

depende de um conjunto de situações vividas que, de alguma 

maneira, modificam a conduta do sujeito para consigo mesmo(a) e 

com o(a) outro(a). Esse viver consigo e com o(a) outro(a), em cada 

situação relacional, requer um posicionamento diante do mundo em 

circunstâncias desafiadoras. 

Dominicé (1990) confere importância significativa ao fato de 

reunirmos possibilidades de garantir aos(às) estudantes a liberdade 

de estruturar suas próprias narrativas para que tomem plena “posse” 

de suas vidas. As experiências narradas não descrevem o tempo 
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cronológico vivido no período escolar de modo linear, e sim o tempo 

próprio vivido em diferentes realidades que implicam leituras 

positivas e negativas com esse componente do currículo ao longo da 

própria vida.  

A experiência não é linear e se dá no tempo próprio vivido. 

Pedagogicamente, a vivência pode potencializar a experiência. Para 

que isso ocorra, o percurso desde a vivência até a experiência 

precisa ser narrado e explicitado. O elemento que falta para 

compreendermos – de modo mais ampliado e aprofundado – a 

relação com o saber está na necessidade de explicitação do 

percurso até a experiência, pois esse percurso é encarnado.  

O problema é que o percurso pode permanecer para sempre 

encarnado, sem que seja contextualizado, sem que seja 

potencializado. A intencionalidade pedagógica está justamente aí, na 

intenção de potencializar a experiência mediante a explicitação do 

percurso. É nesse sentido que lançar desafios nas vivências, ao 

pensamento e à argumentação é importante e significativo – porque 

o ponto de partida da experiência é a vivência, é o tempo próprio 

vivido. 

Os desafios são feitos a partir do método de ensino e 

circunscrevem-se no tempo. Nesse caso, a presença do(a) 

professor(a) e sua forma de agir são fundamentais. Por isso, 

acreditamos que a lacuna apontada por Kunz (1999) – sobre o 

método – e por Soares et al. (1992) – sobre o tempo pedagógico – 

tenha sido, pelo menos parcialmente, preenchida por este estudo. 

No caso da narrativa da Line, o tempo próprio permitiu que 

ela valorizasse suas experiências de vida, à medida que fornecia 
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pistas para (re)conhecer a si mesma como sujeito de saberes, com 

uma potência singular. Esses saberes constituem uma tessitura 

própria de elementos de reconhecimento de si e do(a) outro(a) 

diante do mundo. As escolhas e as trajetórias são singulares, 

próprias de cada ser humano, e implicam o desencadeamento de 

ações intencionais para agir no mundo. 

Para Sanches Neto (2017, p. 170):  

 
no tempo da memória, trata-se da “recuperação” ou 
do acesso, de certa forma assistemático, ao que 
cada um(a) guarda para si como experiência. 
Nesse tempo é importante ter lucidez de que não 
há momentum a priori quando se trata da própria 
experiência. Por isso, é diferente analisar a 
experiência “dos(as) outros(as)”; diferente não, 
impossível, porque não se pode acessá-la sem que 
“o(a) outro(a)” explicite-a, bem como explicite a via 
de acesso à experiência própria, compartilhando-a. 

 

A questão do tempo pedagógico para a elaboração do 

conhecimento não é linear, à medida que confrontamos o tempo 

próprio de vida de cada sujeito. Percebe-se que esse tempo próprio 

resgata outro tempo que foi ressignificado pela experiência. Esse é o 

tempo do processo de reconfiguração do ser humano, que traz 

pessoas e lugares incorporados na memória singular. 

Charlot (2000), ao considerar o desejo presente na relação 

com o saber, ressalta a presença de certa temporalidade nessa 

dinâmica, porém ela remete à singularidade porque se atém à 

história de cada um(a). 

 
Sou singular, não porque eu escape do social, mas 
porque tenho uma história: vivo e me construo na 
sociedade, mas nela vivo coisas que nenhum ser 
humano, por mais próximo que seja de mim, vive 
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exatamente da mesma maneira (CHARLOT, 2000, 
p. 82). 
 

 Há diferenças entre as tessituras com o saber de Line e as 

intermitências das memórias e narrativas de Jade com a educação 

física ao longo do tempo da vida, das experiências de cada uma. 

Cabe-nos contextualizar que, por um lado, uma diferença está no 

hiato entre as digressões de Jade que, aparentemente, poderia ser 

justificado, respectivamente, pelo casamento e nascimento do seu 

filho e pela separação recente de seu marido. Por outro lado, para 

Line não houve interrupção do fluxo experiencial, pois é como se ela 

falasse com a mesma proximidade em ambas as digressões. Os 

desafios à consolidação da experiência no tempo próprio de cada 

participante foram diferentes, porém a leitura positiva (das situações 

vivenciadas nas aulas temáticas) a partir da educação física 

permaneceu. 
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6. CONSIDERAÇÕES 
 

Há lacunas que precisam ser preenchidas quando se trata de 

processos educacionais-escolares desencadeados em contextos de 

desigualdades sociais. Nesses contextos, principalmente no caso 

brasileiro, mulheres negras e pobres são alijadas de suas próprias 

experiências e, para retomarem a potencialidade dessas 

experiências, precisam ter seus saberes confrontados e 

ressignificados a partir de leituras positivas com os saberes. Realizar 

e narrar leituras positivas com o saber requerem, de cada sujeito, 

compartilhar com outras pessoas os saberes que permitem 

compreender a sua condição social de origem. Assim como 

permitem compreender que tal condição desvela novas formas de se 

reconhecer enquanto um sujeito de direitos e de saberes. Nesse 

sentido, os saberes escolares sistematizados na e com a educação 

física (VENÂNCIO, 2014) permitem – na esfera de entendimento de 

uma noção crítica e autocrítica que caminhe na direção de – iluminar 

“outros novos” elementos para uma teoria de relações com os 

saberes: vivências, experiências, pensamentos e argumentos 

narrados com o saber. 

 Ponderamos que há um sentido no fluxo entre esses “novos 

elementos” do tempo próprio das relações com os saberes: vivência, 

pensamento, argumento e experiência. Esse fluxo é uma espiral 

cíclica que vai da vivência à experiência. À medida que se 

ressignifica a experiência, mediante uma leitura nova (que pode ser 

positiva ou negativa), há uma nova espiral cíclica. A vivência, então, 

é o ponto de partida para uma nova experiência. A experiência é o 
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que está encarnado, é o resultado das vivências na conduta de um 

sujeito. Os pensamentos estão ao longo desse fluxo, são transitórios 

e difusos. Conforme um sujeito é desafiado(a) a explicitar seus 

pensamentos, esse sujeito precisa organizá-los na temporalidade 

transitória do tempo próprio em movimento.  

É nessa circunstância que o sujeito elabora argumentos. O 

próprio sujeito pode se desafiar para isso, mas somente fará isso se 

perceber que precisa justamente de novos desafios para ter novas 

experiências; ou seja, precisa aprender, precisa estabelecer novas 

relações com os saberes. O desafio se dá no confronto com o 

mundo. A negação desse desafio – do que já se consolidou em si 

como experiência – é negar o tempo próprio, é alijar-se de si, é 

alienar-se. A intencionalidade pedagógica pode potencializar esse 

processo, interferindo nesse fluxo do tempo próprio de cada sujeito 

para fomentar experiências. Consideramos que no tempo 

pedagogicamente necessário existe um sentido do fluxo, que é um 

processo não linear, mas que parte da vivência, transita pelo 

pensamento e pela explicitação do pensamento na forma de 

argumentos, até ser encarnado como experiência que potencializa e 

modifica condutas. 

 Em síntese, concluímos primeiramente que há indícios de um 

percurso até as experiências. O tempo pedagogicamente necessário 

à experiência é o tempo desse percurso. Em segundo lugar, há 

indícios de que o percurso implica na modificação relacional de 

condutas. Isto significa que a temporalidade do percurso é o tempo 

próprio de cada sujeito, ou seja, o tempo pedagogicamente 

necessário é o tempo próprio. Em terceiro lugar, há indícios de que a 
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experiência se dá no tempo próprio vivido, isto é, a temporalidade da 

experiência não é linear. Esse percurso precisa ser narrado e 

explicitado. 

Entendemos que certos elementos que constituem a teoria da 

relação com o saber estão alocados em lugares, pessoas e em 

determinado tempo. Esses elementos precisam ser constituídos de 

narrativas de experiências com os saberes nesses lugares, que 

explicitem as características dessas pessoas e com um tempo 

próprio para narrar àquilo que ressignificam ao longo das suas vidas. 

Notamos que as experiências vividas e narradas pelas 

participantes remetem a um conjunto de relações com os saberes 

elaborados e constituídos também na e com a educação física 

escolar. Isto reforça a pluralidade das relações porque, para Charlot 

(2000, p. 80), “a relação com o saber é um conjunto de relações”. 

Venâncio (2014) encontrou algumas pistas, colocando como desafio 

que estudantes pudessem narrar suas experiências e escolher seus 

próprios enredos com o saber. 

Porém, o que sabemos das experiências das pessoas, ou 

mais especificamente, de mulheres que estudaram em escolas 

públicas brasileiras, e que tiveram trajetórias de vidas explicitadas a 

partir das relações com os saberes na e com a educação física?  

Este artigo aponta indícios de que existe um fluxo na relação com o 

saber, que pode ser potencializado intencionalmente pelo 

reconhecimento do tempo próprio dos sujeitos, que é o tempo 

necessário para consolidar experiências e modificar condutas. 

Além disso, consideramos que as narrativas fornecem pistas 

para analisar a complexidade, a singularidade das interações e inter-
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relações e formas mais sofisticadas a partir dos sentidos que cada 

um(a) dá à sua própria vida, à sua história e ao mundo em que vive. 

A linearidade perseguida no tempo pedagogicamente necessário, 

limitado cronologicamente no pensamento técnico-instrumental, é 

rompida quando a ideia de complexidade, presente nos elementos 

da relação com o saber (tempo, lugar e pessoas), implica 

fundamentalmente as dimensões que emergem dessas relações.  

Os percursos educativos precisam ser iluminados pelos 

elementos e dimensões da relação com o saber. Por isso 

precisamos, enquanto professores(as) singulares de pessoas 

também singulares, valorizar ontologicamente o conhecimento 

dos(as) estudantes que gera perguntas e promove experiências de 

saber com. A relação com o saber, por ser relação, complexa, de 

significados com o mundo, com os outros e consigo mesmo(a), é 

como um fractal de relações encarnado de experiências vividas por 

cada pessoa em um tempo próprio.  

 

 
FIGURA 6. O fluxo da experiência na relação com o saber.  

(Imagem do conjunto fractal de Mandelbrot) 
 

A rede de relações com os saberes das duas participantes 

tem uma delimitação dinâmica e fluída. Há um fluxo temporal e 
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experiencial que se configura de tal modo que não é infinito. Assim, 

a relação com o saber tem um limite, que aparentemente está na 

forma como cada pessoa se relaciona com o objeto do 

conhecimento das disciplinas escolares, como a educação física.  

A educação física é uma disciplina como as outras, mas o seu 

objeto de conhecimento se dá também por uma via diferenciada: 

pelas vivências e experiências encarnadas no corpo. Então, se a 

relação com o saber na perspectiva epistêmica se dá na forma como 

cada sujeito atribui sentido à relação, o limite está na forma como 

cada sujeito se depara com o objeto do conhecimento ao longo da 

vida. 

Consideramos que essa forma não é simples, é uma forma 

sofisticada e complexa de cada sujeito relacionar-se. Por isso, as 

narrativas de cada sujeito são cruciais para explicitar suas 

perspectivas, sua individualidade e sua singularidade, bem como a 

temporalidade de suas relações com os saberes. No caso das duas 

mulheres participantes deste estudo, além das reminiscências a 

partir da educação física escolar, o limite do conjunto de relações 

com o saber se circunscreveu à área de conhecimento que cada 

uma escolheu como carreira profissional (engenharia e letras), que 

implica a centralidade de seu interesse na vida. 
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Relatório das Atividades Acadêmicas – Estágio de Pós-Doutorado 

 

Este projeto de pesquisa de Pós-Doutorado foi concluído sob a supervisão do 

Prof. Dr. Bernard Charlot, que contribuiu, sobretudo, para o aprofundamento 

da análise metodológica. O texto é apresentado neste relatório com 

formatação de “artigo científico”. Durante o período que antecedeu a 

realização do Pós-Doutoramento destacaram-se algumas atividades que 

colaboraram com o rigor do pesquisa apresentada: houve participação da 

Pós-Doutoranda em eventos internacionais: 2e Colloque International en 

Éducation du CRIFPE – Centre de Recherche Interuniversitaire sur la 

Formation et la Profession Enseignante, realizado na Université de Montreal, 

Québec, Canadá; e 17th ISATT – International Study Association on 

Teachers and Teaching – Biennial Conference, realizado na University of 

Auckland, Nova Zelândia. Em relação ao evento realizado na Nova Zelândia, 

houve recebimento de prêmio, na forma de bolsa (travel bursary programme), 

e foi publicado um capítulo de livro (em inglês) referente ao projeto de 

pesquisa (VENÂNCIO; BETTI, 2015), fundamentado parcialmente na Tese de 

Doutorado, da qual o Prof. Dr. Bernard Charlot participou como membro das 

Bancas Examinadoras de Qualificação e de Defesa. Além disso, a Pós-

Doutoranda ministrou disciplinas, relacionadas à temática da pesquisa, em 

curso de Licenciatura em Educação Física – na Universidade Guarulhos, em 

São Paulo – e colaborou em Programa de Pós-Graduação stricto sensu em 

Educação (para alunos e alunas de Mestrado) na Universidade Cidade de 

São Paulo, também em São Paulo. Participou como membro titular de duas 

Bancas de Exame de Qualificação de Mestrado, uma Banca de Exame de 

Qualificação de Doutorado e duas Bancas de Defesa de Mestrado. Orientou 

uma Dissertação de Mestrado sobre Educação. Participou, ainda, de eventos 

científicos (internacionais e nacionais) – com destaque para o Colóquio 

Internacional Educon – Educação e Contemporaneidade, na Universidade 

Federal de Sergipe – nos quais comunicou os avanços metodológicos da 

pesquisa com base em narrativas de experiências sobre a relação com o 

saber e compartilhou perspectivas acadêmicas com pares. Ao final do 

período a que se refere este relatório, a Pós-Doutoranda foi aprovada em 
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concurso público para professora adjunta na área de Didática e Estágio 

Supervisionado em Educação Física Escolar, com jornada de dedicação 

exclusiva à docência e pesquisa no Instituto de Educação Física e Esportes 

da Universidade Federal do Ceará, campus de Fortaleza, onde trabalha 

atualmente. Mais recentemente, a Pós-Doutoranda tornou-se membro da 

Rede de Pesquisa sobre a Relação com o Saber – Rèperes. A seguir, são 

pormenorizadas as atividades relevantes desenvolvidas no período de Pós-

Doutoramento.  

 

1. Atividades desenvolvidas 

 

Durante o período de realização do Pós-Doutoramento, a Pós-Doutoranda 

esteve envolvida também com as seguintes atividades, cabendo destacar: 

 

1.2. Eventos Nacionais 

 

2016 

 

- Palestrante no XV Encontro Nacional de Iniciação Científica sob título: A 

importância do Projeto Político-Pedagógico na construção curricular da 

Educação Física, realizado no Centro Universitário Claretiano (Batatais) em 

06 de setembro; 

 

- Minicurso no V Congresso Panamazônico, sob título: Bases curriculares 

para atuação docente, realizado na Universidade Federal do Rondônia 

(UNIR) no período de 10 a 13 de novembro; 

 

- Palestrante no Fórum de Educação Física e Esporte no V Congresso 

Panamazônico, sob título: Bases curriculares para atuação docente, realizado 

na Universidade Federal do Rondônia (UNIR) no período de 10 a 13 de 

novembro. 

2017 
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- Roda de conversa: com alunos do PIBID realizado no Instituto de Educação 

Física e Esportes/Universidade Federal do Ceará, em 14 de fevereiro;  

 

- Encontro com o grupo do Laboratório de Educação Física e Mídia, sob 

título: Educação Física escolar e as relações com os saberes: O que alunos e 

alunos têm a nos dizer?, realizado no Departamento de Educação Física na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 06 de março; 

 

- Palestra no Encontros Didáticos da CASa, sob título: Da relação com o 

saber: elementos para uma teoria proposta por Bernard Charlot, realizada na 

Universidade Federal do Ceará, em 09 de março. 

 

1.3 Eventos Internacionais 

 

2017 

 

- Palestrante no IV Congresso Adventista de Educação Física/IV Simpósio 

Internacional Adventista de Educação Física, sob título: Saberes Docentes: o 

que ex-alunos têm a compartilhar com uma professora-pesquisadora, 

realizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo (Hortolândia), no 

período de 18 à 20 de janeiro; 

 

- Minicurso no IV Congresso Adventista de Educação Física/IV Simpósio 

Internacional Adventista de Educação Física, sob título: Conteúdos da 

Educação Física escolar para o Ensino Médio, realizado no Centro 

Universitário Adventista de São Paulo (Hortolândia), no período de 18 à 20 de 

janeiro;18 à 20 de janeiro; 

 

- Apresentação oral na 18th Conference Biennal 2017 - Internacional Study 

Association Tearchers and Teaching (ISATT), sob título: Narrative of 

experience from school physical education: the case of a Brazilian woman, 

será realizado na Universidade de Salamanca (Espanha) no período de 3 a 7 

de julho. 
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1.4 Artigo em Periódico Nacional 

 

VENÂNCIO, L.; BETTI, M. FREIRE, E.S.; SANCHES NETO, L.: Modos de 

abordar a aprendizagem na educação física escolar: sujeitos-interlocutores 

na relação com o saber. Revista Brasileira de Educação Física Escolar, v.3, 

2016, p.31-52.  

 

1.5 Artigo em Periódico Internacional 

 

VENÂNCIO, L. Journal of Sport Pedagogy and Rechearch – sob título: 

Análise Propositiva, Teórica e Metodológica do Currículo de Educação Física 

do Estado de São Paulo (Brasil) – (Submetido em 2016 – aguardando 

parecer); 

 

SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L.; SILVA, E.V.M.; OVENS, A. Physical 

Education and Sport Pedagogy – sob título: A sociocultural (trans)formative 

curriculum for PETE: A case-study of how one Brazilian program approaches 

social-justice education – (Submetido em 2017 – aguardando parecer final, 

aprovado na 1a rodada) 

 

1.6 Livros  

 

2016 

 

SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L.; FREIRE, E.S.; OKIMURA-KERR, T. 

(Orgs.) Educação Física Escolar e Perspectiva de Intervenção. Curitiba: CRV, 

2016.  

 

2017 
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OKIMURA-KERR, T.; ULASOWICZ, C.; SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, 

L.(Orgs.). Educação física no ensino fundamental I: perspectiva de 

sistematização dos blocos de conteúdos temáticos. Curitiba: CRV, 2017. 

 

SANCHES NETO, L.; OKIMURA-KERR, T.; VENÂNCIO, L.; FREIRE, E.;. 

(Orgs.). Educação Física Escolar: diferentes olhares para os processos 

formativos. Curitiba: CRV, 2017. 

 

VENÂNCIO, L.; SANCHES NETO, L.; ULASOWICZ, C.; OKIMURA-KERR, T. 

(Orgs.). Educação Física no ensino fundamental II: saberes e práticas 

educativas de professores(as)-pesquisadores(as). Curitiba: CRV, 2017 

(Prelo). 

 

1.7 Capítulos de livro 

 

2016 

 

SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L.; FREIRE, E.S.; OKIMURA-KERR, T. 

Introdução. In: Educação Física Escolar e Perspectiva de Intervenção. 

Curitiba: CRV, 2016, p.11-14.  

 

2017 

 

OKIMURA-KERR, T.; ULASOWICZ, C.; SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L. 

Apresentação. In: OKIMURA-KERR, T.; ULASOWICZ, C.; SANCHES NETO, 

L.; VENÂNCIO, L. (Orgs.). Educação física no ensino fundamental I: 

perspectiva de sistematização dos blocos de conteúdos temáticos. Curitiba: 

CRV, 2017. 

 

OKIMURA-KERR, T.; VENÂNCIO, L.; ULASOWICZ, C.; SANCHES NETO, L. 

et. al. Como os professores(as)-pesquisadores(as) organizam o ensino de 

conteúdos temáticos nas aulas de educaçao física? In: OKIMURA-KERR, T.; 

ULASOWICZ, C.; SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L. (Orgs.). Educação 



54 

 

física no ensino fundamental I: perspectiva de sistematização dos blocos de 

conteúdos temáticos. Curitiba: CRV, 2017. p.35-62. 

 

OLIVEIRA, L. P.; VENÂNCIO, L. Avaliação na educação física: experiências 

de um professor e uma professora com seus alunos e suas alunas. In: 

Educação Física no ensino fundamental II: saberes e práticas educativas de 

professores(as)-pesquisadores(as). Curitiba: CRV, 2017, p. 97-114. (no 

prelo). 

 

SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L.; FREIRE, E.S.; OKIMURA-KERR. 

Apresentação:  histórias situadas e narradas desde 2005... mais de uma 

década juntos(as). In: Educação Física no ensino fundamental II: saberes e 

práticas educativas de professores(as)-pesquisadores(as). Curitiba: CRV, 

2017. (no prelo). 

 

SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L. O ensino do esporte (como “conteúdo”) 

na educação física escolar: tensões e ambiguidades. In: POLITO, L. F. T.; 

REMONTE, J.G. (Orgs.). Educação física escolar e esporte de alto-

rendimento. Jundiaí-SP: Fontoura, 2017. (prelo). 

 

SANCHES NETO, L.; VENÂNCIO, L.; MOURA, N.S.A. O ensino do atletismo 

como conteúdo temático da educação física no ensino fundamental I e II. In: 

ANJOS, J. L. (Org.). Atletismo como objetivo de discussão e análise. Vitória: 

EDUFS, 2017. (no prelo). 

 

ULASOWICZ, C.; OKIMURA-KERR, T.; VENÂNCIO, L. Educação física 

escolar e o tema saúde: analises, contextos e relatos no ensino fundamental 

II. In: OKIMURA-KERR, T.; ULASOWICZ, C. (Orgs.). Educação física escolar 

e saúde: perspectivas e possibilidades. Curitiba: CRV, 2017, p. 97-118. 

 

VENÂNCIO, L. Planejamento participativo em educação física escolar: um 

contexto situado de relações com os saberes e corresponsabilidades. In: 



55 

 

Educação Física no ensino fundamental II: saberes e práticas educativas de 

professores(as)-pesquisadores(as). Curitiba: CRV, 2017, p.65-96. (no prelo). 

 

VENÂNCIO, L.; BETTI, M. Narrativas de aprendizagem de uma professora-

pesquisadora em educação física. In: SANCHES NETO, L.; OKIMURA-

KERR, T.; VENÂNCIO, L.; FREIRE, E. (Orgs.). Educação Física Escolar: 

diferentes olhares para os processos formativos. Curitiba: CRV, 2017, p. 49-

66. 

 

VENÂNCIO, L.; SANCHES NETO, L. Conteúdos temáticos: como planejar as 

inter-relações entre conteúdos e temas nas aulas de educação física. In: 

SCARPATTO, M. (Org.). Educação Física: como planejar as aulas na 

educação básica. 2.ed. São Paulo: AVERCAMP, 2017. (no prelo). 

 

1.8 Orientação  

 

2016-2017 

 

Mestrado. Luana Lacalendola. Estudo sobre a presença dos conteúdos de 

consciência fonológica no curso de pedagogia e a relação com o PNAIC. 

Universidade Cidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação em 

Educação, concluída em 31 de março de 2017. 

 

1.9 Bancas 

 

2016 

 

Mestrado (Qualificação). Luana Lacalendola. Estudo sobre a presença dos 

conteúdos de consciência fonológica no curso de pedagogia e a relação com 

o PNAIC. Universidade Cidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação 

em Educação, em 06 de outubro de 2016. 

 



56 

 

Mestrado (Qualificação). Rafael de Gois Tinôco. Educação Física escolar e 

cinema: experimentando novas formas de ensinar no ensino médio. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação 

em Educação Física do Centro do Ciências de Ciências da Saúde, em 23 de 

novembro de 2016. 

 

 

2017 

 

Mestrado (Defesa). Rafael de Gois Tinôco. Educação Física escolar e 

cinema: experimentando novas formas de ensinar no ensino médio. 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Programa de Pós-Graduação 

em Educação Física do Centro do Ciências de Ciências da Saúde, em 06 de 

março de 2017. 

 

Mestrado (Defesa). Luana Lacalendola. Estudo sobre a presença dos 

conteúdos de consciência fonológica no curso de pedagogia e a relação com 

o PNAIC. Universidade Cidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação 

em Educação, em 31 de março de 2017. 

 

Doutorado (Qualificação). Janísio Xavier de Souza. Percepção do 

empoderamento nos programas de educação física e esportes para pessoas 

com deficiência. Universidade São Judas Tadeu. Programa de Pós-

Graduação em Educação Física, em 26 de maio de 2017. 

 

1.10 Concursos 

 

Universidade Cidade de São Paulo. Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Educação. Aprovação em processo seletivo de currículo e títulos 

para professora colaboradora, pesquisadora e orientadora, em abril de 2016. 

 

Universidade Federal do Ceará. Instituto de Educação Física e Esportes. 

Aprovação em dois concursos públicos de provas e títulos para professora 



57 

 

adjunta, com dedicação exclusiva para docência e pesquisa em tempo 

integral, na área de Didática e Estágio Supervisionado em Educação Física 

Escolar. Setores: Educação Física Escolar; Didática da Educação Física e 

Estágio Supervisionado da Licenciatura em Educação Física. Concurso 

homologado conforme publicação no D.O.U., 29 jul. 2016, seção 3, p. 49.  

 

1.11 Prêmios e Bolsas 

 

- PIBIC/CNPq/Unicid/2016-2017 – Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação Científica. Título do projeto: Os contratempos com os saberes da 

dança na educação física escolar: as vozes e escutas de estudantes.  

 

- PID/PROGRAD/CAD/UFC/2017 – Programa de Iniciação à Docência. Título 

do projeto: Didática da Educação Física: para além do tempo 

pedagogicamente necessário das relações com os saberes. Edital 35/2016. 

 


