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RESUMO 
As relações entre professor(a) e alunos(as) são importantes para a construção do conhecimento, 
com base nos saberes necessários à prática educativa (FREIRE, 1996). Para Freire (2005, p. 97), 
o diálogo do(a) professor(a) com seus(as) alunos(as) sobre os conteúdos programáticos na 
escolarização é uma devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo  daqueles 
elementos que foram explicitados desorganizadamente. Ao aprender com essa devolutiva, há 
expectativa de que cada aluno(a) estabeleça relações com os saberes que têm dimensões 
identitárias, sociais e epistêmicas (CHARLOT, 2000). Nosso objetivo é analisar como os(as) 
alunos(as)  c  estudantes nas 
aulas de educação física  percebem ou não essas características em si mesmos(as). Analisamos o 
caso de uma aluna do 1º ano de uma escola de ensino médio em Fortaleza a partir de uma entrevista 
semiestruturada. Discutimos o entendimento da estudante sobre autonomia, autodisciplina e 
abertura ao diálogo como condições para aprender. A pesquisa foi iniciada antes do período 
pandêmico da covid-19 (SARS-CoV-2), sendo desenvolvida colaborativamente entre 
professores(as)-pesquisadores(as) que fazem parte de dois grupos  o Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes (GEPEFERS) e o Grupo de 
Pesquisa em Educação Física Escolar e Processos Formativos Colaborativos Profa. Dra. Adriana 
Inês de Paula (AIP)  do Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do 
Ceará. Concluímos que os ideais neoconservadores reforçam o mito do fracasso escolar, mas há 
possibilidades emancipatórias, críticas e autônomas que deslegitimam essa falácia ao assumirmos 
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uma perspectiva freireana no ensino de educação física. 
Palavras-chaves: Relação com o saber, Processos formativos colaborativos, Paulo Freire, Bernard 
Charlot. 
 
ABSTRACT 
The relationship between teacher and students is important for the construction of knowledge, 
based on the necessary knowledge for educational practice (FREIRE, 1996). For Freire (2005, p. 
97) t ed, 

 
When learning from such feedback, there is an expectation that each student will establish 
relationships to knowledge that has identitary, social and epistemic dimensions (CHARLOT, 
2000). Our objective is to analyze how students  
physical education classes  perceive or not these characteristics in themselves. We analyzed the 
case of a 10th Grade student from a public High School in Fortaleza through a semi-structured 

-discipline and openness to 
dialogue as conditions for learning. The research started before the covid-19 pandemic period 
(SARS-CoV-2), being developed collaboratively between teachers who are part of two groups  
Study and Research Group in School Physical Education and Relationships to Knowledge 
(GEPEFERS) and Research Group on School Physical Education and Collaborative Teacher 
Education Processes Prof. Dr. Adriana Inês de Paula (AIP)  from the Physical Education and 
Sports Institute at the Federal University of Ceará. We conclude that neoconservative ideals 
reinforce the myth of school failure, but there are emancipatory, critical and autonomous 
possibilities that delegitimize this fallacy as we advocate for a freirean perspective towards 
physical education teaching. 
Keywords: Relationship to knowledge, Collaborative teacher education processes, Paulo Freire, 
Bernard Charlot. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Como professores(as)-pesquisadores(as) de educação física, vivemos em uma constante 

busca nos ambientes educativos pela melhoria do processo de aprendizagem dos(as) estudantes, 

no sentido de consolidar uma formação (auto)crítica e socialmente justa (SANCHES NETO et al., 

2020). A nossa vida  e morte  como educadores(as) tem esse sentido (BRANDÃO, 1982). Mas, 

na perspectiva dos(as) alunos(as)  como educandos(as) ou sujeitos que aprendem , o que é 

necessário para ser um(a) bom(a) aprendiz? Esta indagação nos levou a discussões em busca dos 

saberes necessários à prática educativa (FREIRE, 1996), bem como às idiossincrasias para ser 

um(a) bom(a) aluno(a) et al., 

2020; OLIVEIRA et al., 2019). Charlot (2000) afirma que o ser humano, ao nascer, é obrigado a 

. Essa condição é a essência fundante da humanidade que deveria ser 

considerada por qualquer teoria da educação e da educação física escolar (VENÂNCIO et al., 

2016). Contudo, a escola  como instituição baseada nas convenções sociais ao invés da 

transgressão (hooks, 2013) , ao preocupar-se com o ensino de conteúdos sistemáticos, não se 
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vincularia aos valores subjacentes aos saberes dos(as) alunos(as) como sujeitos da própria 

aprendizagem.  

Conforme Freire (2005, p. 97), a escola  orientada por um projeto político e pedagógico 

progressista  tem outro sentido porque o diálogo problematizador do(a) professor(a) com seus(as) 

alunos(as) sobre os conteúdos programáticos 

devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos que este lhe 

teoria da relação com o saber  proposta por Charlot (2000)  à medida que propõe uma sociologia 

do sujeito fundamentada nos pressupostos de que cada ser humano é singular, e também coletivo, 

na sua relação com a família, com amigos(as), com a escola, dentre outras vinculações 

socioculturais. A teoria possui três dimensões intersubjetivas, que são: (1) epistêmica, em que os 

saberes são produzidos por relações expressas na linguagem, no saber fazer e nas relações 

interpessoais; (2) identitária, que implica cada sujeito na sua própria construção de valores; e (3) 

social, que indica que o local não é determinante nas condutas dos sujeitos, tampouco para 

conclusões estatísticas sobre a eventual reprodução do modus operandi da sociedade.  

Além disso, a relação com o saber aponta que as figuras do aprender  compostas por 

saberes-objetos, saberes de domínio, dispositivos relacionais e atividades  são imprescindíveis 

para a construção de aprendizagens e saberes singulares. As figuras são explicadas por Charlot 

(2000, p. 66) da seguinte maneira: 

 

objetos-saberes, isto é, objetos aos quais um saber está incorporado: livros, 

cujo uso deve ser aprendido, desde os mais familiares (escova de dentes, 
s elaborados (máquina fotográfica, 

nadar, desmontar um motor; dispositivos relacionais nos quais há que entrar 
e formas relacionais das quais se devem apropriar, que se trate de agradecer, 
quer de iniciar uma relação amorosa.  
 
 

O verbo aprender tem conotação diferente do verbo saber, sendo este segundo delimitado 

a algo específico, com significações ímpares na construção do conhecimento no escopo da teoria 

da relação com o saber. Venâncio (2017, 2019) apresenta uma síntese gráfica (na figura 1) com a 

interação das figuras do aprender e sua polissemia, ao compreendermos o tempo particular 

imbuído de gerenciar dinâmicas possíveis de aprendizagens, de acordo com o que é interpretado 

positivamente e negativamente do mundo ao redor da singularidade de cada sujeito no seu processo 

de conhecimento.  
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Figura 1. Adaptada de Charlot (2000) por Venâncio (2017, 2019).  
 

Há uma complexidade de interpretações em cada sujeito do aprender, pois cada história de 

vida carrega suas próprias experiências  afetadas ou não afetadas  sobre os diversos 

mo(vi)mentos no mundo. Como professores(as)-pesquisadores(as) engajados(as) em processos 

formativos e de colaboração, a preocupação com a temporalidade nas relações com os saberes nos 

aproxima tanto de nossos(as) alunos(as) quanto de nossos pares (VENÂNCIO, 2019). Em certo 

sentido, segundo Brandão (2021), a temporalidade e a criticidade da nossa docência também nos 

mantêm próximos(as) de Paulo Freire. Entendemos, então, que cabe à teoria da relação com o 

saber problematizar e quebrar barreiras que implicam o tempo pedagógico escolar. Assim como 

cabe à especificidade da docência na educação física escolar confrontar o conformismo aos tabus 

instituídos sobre a cultura, o corpo, o movimento e o ambiente (Lima et al., 2019). A configuração 

da teoria da relação com o saber enfatiza atributos qualitativos dos saberes dos(as) alunos(as) e, 

por isso, se contrapõe ao modelo conteudista da escola burguesa, que associa quantidade e 

rendimento ao conhecimento.  

Para Betti et al. (2015), a teoria da relação com o saber no âmbito da educação física escolar 

possibilita avanços qualitativos na avaliação, revelando contradições de instrumentos e critérios 

avaliativos pautados em revelar os(as) (as)

determinista. Charlot (2000) abre um importante caminho para a reflexão e o debate sobre a 

aprendizagem e os saberes dos sujeitos durante seu percurso formativo escolar. A educação física, 

como componente curricular da educação básica, tem objetivos educacionais vinculados a 

dinâmicas convergentes  da cultura, do corpo, do movimento e do ambiente  e nos permite 

investigar as mais diversas relações com os saberes na perspectiva dos(as) alunos(as), como 
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apontam Betti et al. (2015), So (2020), Venâncio (2014, 2017, 2019) e Venâncio et al. (2016, 

2018). A perspectiva de valorizar a compreensão dos(as) estudantes sobre o seu próprio corpo-

sujeito nas aulas de educação física contribui para refutar qualquer posição marginalizada em 

relação a outros componentes curriculares. A complexidade da relação com o saber é constituída 

por relações amplas de cada sujeito com pessoas, lugares e determinados tempos, pelas interações 

dos sujeitos com esses elementos e com o mundo.  

Ao tratar pedagogicamente do corpo vívido (MERLEAU-PONTY, 1999) ao invés de um 

corpo meramente pensado como abstração, Venâncio et al. (2016) corroboram a perspectiva  de 

docência e investigação  baseada na interlocução com os(as) alunos(as) como sujeitos da 

aprendizagem nas aulas de educação física. Assim como para Charlot (2000) no âmbito da 

educação, para Venâncio (2014), no âmbito da educação física, aprender é apropriar-se do saber 

no e com o mundo. Desse modo, compreendemos o componente curricular como um campo para 

os sujeitos gerarem mobilizações internas, capazes de potencializar movimentos com sentidos 

profundos. A mobilização, a atividade e o sentido são conceitos que permeiam a teoria da relação 

com o saber e conectam-se às características emancipatórias que constituem o melhor de si em 

cada aluno(a). Para além da racionalidade técnica, por vezes reforçada nos contextos escolares em 

busca frenética por rendimento conteudista em um determinado tempo, os saberes que a educação 

física propõe têm uma conexão atemporal, que repercute na potencialidade dos corpos-sujeitos em 

sua criticidade e emancipação. Segundo Kunz (1999, p. 69), 

 

a escola sozinha não poderá se libertar de estruturas de dominação 
pertencentes a sociedade e ao meio sócio-cultural local. Por isto, para 
libertar o homem (o aluno) das amarras de uma sociedade autoritária e de 
uma cultura opressora, que induz os indivíduos a um "não-pensar", faz-se 
necessária uma contra-pressão, de reação contrária, mas que não deixa de 
ser coercitiva. 
 

A escola é um campo de produção de saberes, de tal modo que suas dinâmicas de ações 

podem ser configuradas analogicamente em um triângulo pedagógico, com um vértice localizado 

na intencionalidade pedagógica do(a) professor(a); outro vértice disposto na problematização do 

conteúdo a ser ensinado e aprendido; e outro vértice situado na subjetividade do(a) aluno(a), como 

apontado por Venâncio et al. (2016). Nosso enfoque está na conexão entre professor(a) e aluno(a) 

e sua importância para a construção do conhecimento, baseado na perspectiva de Freire (1996) 

sobre os saberes necessários à prática educativa (1996). Há expectativa de que cada aluno(a) 

estabeleça relações com os saberes que têm dimensões identitárias, sociais e epistêmicas 

(CHARLOT, 2000). O nosso objetivo é analisar como os(as) alunos(as)  considerados(as) 
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 nas aulas de educação física  percebem ou não 

essas características em si. Especificamente, para os propósitos deste estudo, analisamos o caso de 

uma aluna do ensino médio. 

 

ESTUDO DE CASO E CARACTERIZAÇÃO DA ALUNA PARTICIPANTE 

 

Trata-se de um estudo de caso, fundamentado em uma entrevista semiestruturada com uma 

estudante do ensino médio de uma escola pública de Fortaleza. A aluna cursa o 1º ano do ensino 

médio à tarde e foi entrevistada pelo seu próprio professor de educação física fora do período de 

aula. Foram realizadas sete questões com o seguinte teor: se a aluna se considera uma estudante 

autônoma e o seu entendimento sobre autonomia; se considera-se autodisciplinada e o 

entendimento sobre autodisciplina; se considera-se aberta para aprender; se é construtora do seu 

próprio conhecimento; se produz ou escreve algo. A pesquisa desenvolveu-se, inicialmente, de 

maneira colaborativa entre professores(as)-pesquisadores(as) do ensino superior e da rede pública 

de ensino, e também de estudantes universitários(as), fazendo parte de dois grupos  o Grupo de 

Estudos e Pesquisas em Educação Física Escolar e Relações com os Saberes (GEPEFERS) e o 

Grupo de Pesquisa em Educação Física Escolar e Processos Formativos Colaborativos Profa. 

Dra. Adriana Inês de Paula (AIP)  ambos criados em 2017, tendo  naquele contexto inicial  

encontros presenciais no Instituto de Educação Física e Esportes da Universidade Federal do 

Ceará.  

Portanto, esta pesquisa foi iniciada antes do período pandêmico da covid-19 (SARS-CoV-

2). O professor da escola e entrevistador na investigação é membro dos dois grupos de pesquisa, 

desde sua criação na instituição de ensino superior. A estudante foi selecionada pelo docente a 

partir de uma etapa preliminar da pesquisa, concebida após a leitura, análise e debate crítico dos 

pressupostos colaborativos de Borges e Sanches Neto (2014). A escola foi criada em 1973 e 

encontra-se na região periférica da capital cearense, atendendo em torno de 1089 alunos(as), em 

dois turnos e em dois níveis de ensino: anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Os 

critérios da pesquisa englobam a compreensão das características emancipatórias pela estudante, 

elencadas a partir de uma estratégia metodológica narrativa do professor  compartilhada com o 

grupo  para compor elementos e buscar estabelecer conexões entre a pedagogia da autonomia 

(FREIRE, 1996) e a teoria da relação com o saber (CHARLOT, 2000). Ao encontro dessa lógica, 

Josso (2010) afirma que o percurso de formação  quando focaliza o sujeito aprendente  revela 

potências para além das subjetividades, buscando transcender a teia de saberes tanto científicos, 

como culturais, próprios de suas vivências como seres sociais, históricos e políticos, erigindo-o(a) 
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na compreensão da vida e também na construção do saber. Nesse sentido, conforme hooks (2019, 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise compartilhada no âmbito dos grupos de pesquisa, apontamos os indícios 

 com o apoio de histórias em quadrinhos  e os relacionamos às perspectivas de Charlot (2000, 

2013, 2019) e de Freire (1993, 1996, 2005). Chegamos a quatro características predominantes: i) 

autonomia; ii) autodisciplina; iii) curiosidade e reflexão; iv) autoria no conhecimento.  

i) Autonomia  para Freire (1996), ; a autonomia 

vai se construindo na experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas. Assim, 

autonomia seria uma experimentação de liberdade. A aluna do ensino médio, quando questionada 

se considera a si mesma como 

porque eu não acho que eu seja tão independente assim, mas eu procuro fazer o máximo para que 

 A estudante associa o significado de autonomia a ser independente. Assim, podemos 

perceber que a aluna afirma ter autonomia, mas não em sua totalidade. De acordo com o dicionário 

online Michaelis (2020), a jovem destaca um significado dentro dos nove que o website traz: 

no entanto, implica seu nível de conhecimento e 

associação ao que vai além do nível conteudista escolar. Venâncio (2014) revela que autonomia 

-se à liberdade de cada sujeito tornar-se emancipado, no sentido de perceber aquilo que o 

impede de desejar e de tomar decisões di aluna informa que não é autônoma 

em sua totalidade, depreendemos que existem  ou existiram  momentos em que sua autonomia 

não pôde ser exteriorizada.  
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Figura 1. Autonomia. 

 
A proposta dessa característica acompanha reflexões acerca de outros exemplos, como na 

história em quadrinhos de Mafalda, quando conversa com seu amigo Filipe (personagens do 

cartunista argentino Quino, 1932-2020). Mafalda 

porque as aulas vão começar 2ª feira, Filipe. Temos que reagir e entender que afinal de contas, é 

Filipe responde: 

a escola, nem estudar, nem a professora, nem as lições; não é nada disso. São todos esses malditos 

dias de Filipe não concorda com a quantidade de aulas durante seu percurso escolar, ao 

encontro do que a aluna do ensino médio reflete, quando afirma que não é independente em sua 

totalidade. Além disso, o que a escola propõe para que os(as) alunos(as) se percebam autônomos? 

A partir dessas questões, ao longo de 12 anos ou mais vivenciando o ambiente escolar, muitos(as) 

alunos(as) sequer entendem que isso é para o bem , como Mafalda afirma na tirinha. De acordo 

com Libâneo (1990), a tarefa da escola pública democrática caracteriza-se pelo direito ao acesso, 
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prosseguimento e adequação do ensino à realidade social e individual de cada estudante, sobretudo 

das classes populares. Porém, muitas vezes a escola reprime o(a) educando(a), a dialogicidade e a 

pluralidade dos pensamentos das classes oprimidas em favor do controle ideológico para a 

manutenção do status quo da ordem burguesa (FREIRE, 1979).   

ii) Autodisciplina  disciplina, para Freire (1993, 1996), é indispensável enquanto suporte 

à ideia de construção e manutenção de democracia: disciplina no ato de ensinar e aprender, no 

cotidiano da escola, no respeito e no trato da coisa pública, na própria denúncia da desumanidade 

instalada no humano e no engajamento em ações coletivas. Em nossas reflexões acerca das 

caraterísticas de um(a) bom(a) aluno , pensamos a autodisciplina como uma disciplina 

autônoma, em que o sujeito busca disciplinar-se no processo de aprendizagem sem coação ou 

orientação direta para tal. A aluna 

 Assim, 

percebemos a compreensão da estudante do sentido de autodisciplina e convicção de tê-la como 

característica própria. Venâncio (2014) destaca que um de seus(as) alunos(as) argumentou, sobre 

uma unidade epocal, que para ele é imprescindível a relação professor(a)-alunos(as) sintonizada 

No caso da aluna entrevistada, ela 

explicita não precisar de outros indivíduos para sua própria disciplina, mas a autodisciplina 

também perpassa pelo binômio professor(a)-estudante, que pode remeter a uma relação favorável 

 ou não  na construção do sentido da autodisciplina, que é fomentado no convívio social. Assim, 

não podemos negar a existência e a influência de outras relações com os saberes necessários à vida 

além da escola.  

 
Figura 2. Autodisciplina. 

 
Seguindo a característica anterior, visualizamos um diálago em outra história em 

quadrinhos, a partir de uma conversa de Calvin e sua professora. Dona Hermenegilda pergunta: 

Calvin responde: Não, mas 

eu conheço a origem secreta de cada super-herói da liga termonuclear da justiça do capitão 

: V : 
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Eu não sou burro. É que o conhecimento  Calvin 

percebe que esse conhecimento não está inserido no conteúdo escolar, então ele reflete e corrige a 

si mesmo, sem precisar de uma coação da professora que o pune por responder fora do contexto 

da pergunta. A tirinha reforça a argumentação de Furlanetto, Passeggi e Biasoli (2020), de que as 

crianças possuem seus próprios modos de narrar, sendo uma pequena parte de um todo, cabendo 

ao(à) professor(a) identificar e interpretar os saberes existentes nesses excertos, rompendo com os 

modos conservadores de ensino. 

iii) Curiosidade e reflexão  a curiosidade e a reflexão são necessárias à busca e à abertura 

para novos conhecimentos; desta forma, é uma ação-reflexão permanente (FREIRE, 1996). É 

importante que o(a) aluno(a) reflita sobre o que aprende para refutar a alienação no processo de 

aprendizagem, ou seja, para não aprender sem questionar o que se está aprendendo. A estudante 

entrevistada narra que procura aprender novos conteúdos. A ação-reflexão é designada como um 

binômio da unidade dialética da práxis, como fazer e saber reflexivo de uma mesma ação. Para 

Freire, a práxis remete ao saber que realimenta criticamente o fazer, cujo resultado incide 

novamente sobre o saber e, assim, ambos se refazem continuamente (KRONBAUER, 2010). 

Venâncio (2014), por exemplo, aponta a relevância de (a) a partir da fala de uma de 

seus(as) alunos(as). A criticidade permite reconstruir saberes da educação física escolar para 

desígnios valorativos, como o respeito às diferenças e às oportunidades de diálogos pertinentes ao 

aprender diversos conteúdos relevantes para a própria vida, dentro do contexto de sua condição 

social de origem, realidade periférica e de escola pública.  

 
Figura 3. Curiosidade e ação-reflexão. 

 
Em outra história em quadrinhos, temos Mafalda e seu pai. Ele lendo o jornal em voz alta 

Mafalda 

Mafalda deixa 
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seu pai desconcertado. A curiosidade de Mafalda em saber qual o motivo de seu pai estar chateado 

ao ler o jornal, fez ela ler, mesmo sendo uma notícia que não era condizente com o motivo da ação 

de seu pai, ela refletiu e elaborou um comentário. Será que Mafalda não sabia mesmo que ela 

estava lendo a notícia errada? O senso crítico das tirinhas nos faz refletir sobre as características 

destacadas para se tornar o(a) melhor(a) aluno(a) . As três histórias 

em quadrinhos vinculam-se entre si formando elos interdependentes para atribuir a autoria no 

conhecimento. Segundo Liebel (2013, p. 183), 

um ponto que, de alguma forma, é digno de crítica em um determinado momento histór     

iv) Autoria no conhecimento  a produção do conhecimento se faz pela curiosidade, que 

é concebida por Freire como necessidade ontológica que caracteriza o processo de (re)criação da 

existência humana (MACHADO, 2010). Desse modo, o sujeito que produz conhecimento colabora 

de forma autônoma para seu próprio processo de aprendizagem. A aluna entrevistada considera-

se construtora do próprio conhecimento: 

tipo, poema, coisas do tipo, gosto bastante de escrever e pratico também Diante das reflexões da 

aluna sobre a percepção de ser  das características que apontamos  por 

meio da discussão dos indícios de forma colaborativa  como necessárias para ser um(a) bom(a) 

aluno(a) , enxergamos que estão presentes a autonomia, a autodisciplina, a curiosidade e a 

reflexão. Entendemos que essas características convergem à autoria no conhecimento como 

condição complexa do processo de aprendizagem, porque o sujeito autônomo e disciplinado 

também busca produzir conhecimento de forma a manter-se em um processo (auto)formativo 

constante.  

 
Figura 4. Autoria no conhecimento. 
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A figura 4 indica uma síntese  na forma de um fluxograma  baseada no caminho 

percorrido para alcançar a autoria no conhecimento, que não ocorre de modo linear. Há dinâmicas 

estabelecidas por meio da curiosidade, do ato de pensar para além do contexto imediato com a 

ação-reflexão e a disciplina necessária para autodisciplinar-se até consolidar uma conduta 

permanente de construção da autonomia e de autoria no conhecimento. Identificamos, contudo, 

que esse processo não caracteriza os desejos, mas indica mo(vi)mentos complexos e singulares 

nas relações com os saberes (VENÂNCIO, 2014).  

 

APROXIMAÇÕES ENTRE OS PRESSUPOSTOS FREIREANOS E A TEORIA DA 

RELAÇÃO COM O SABER  

 

As características de autonomia, autodisciplina, curiosidade e reflexão, e autoria no 

conhecimento consubstanciam a aproximação entre os pressupostos de Freire (1996)  sobre os 

saberes necessários à prática educativa  e de Charlot (2000)  sobre as relações com os saberes 

dos(as) alunos(as). Os processos de ensinar e de aprender consolidam caminhos possíveis de 

práticas educativas na educação física escolar, que podem ser eficazes na construção de 

características emancipatórias nos sujeitos de aprendizagem. A partir da necessidade do(a) 

aluno(a) assumir para si o próprio processo formativo, como sujeito na produção dos saberes, 

Freire (1996) traz a reflexão de que ensinar não é transferir conhecimento e sim possibilitar a sua 

produção e/ou criação. Freire (1996) destaca também a importância de reconhecer que não há uma 

ruptura entre um sujeito  professor(a)  e o um (a) formado(a)  o(a) 

aluno(a). A formação não é um processo linear e verticalizado porque quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende, ensina ao aprender (FREIRE, 1996).  

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática educativa complexa de ensinar e de 

aprender, na perspectiva dialógica freireana, participamos de uma experiência política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de mãos dadas com a 

decência e com a seriedade (FREIRE, 1996). Assim como Nóvoa (2017), entendemos que o 

tornar-se professor(a) é uma construção identitária de autoconhecimento, autorreflexão e ação nos 

percursos do ensino e da aprendizagem, que são vividos nas circunstâncias diversas das relações 

humanas, com a imprevisibilidade e a singularidade dos sujeitos. Com esse entendimento, 

cotejamos todos os saberes necessários  apontados na pedagogia da autonomia  e as relações 

com os saberes (CHARLOT, 2000; FREIRE, 1996). 

Rigorosidade metódica  cabe ao(a) professor(a) não somente a capacidade e habilidade 
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de leitura  que não é suficiente porque não há transferência do conhecimento do(a) professor(a) 

ao(à) aluno(a), no sentido de um depósito ou de uma educação bancária ; é importante que 

incentive o(a) estudante a pensar criticamente, fugindo de um pensamento mecanizado e 

domesticado. A rigorosidade é necessária para que o(a) educando(a) reflita sobre todo o processo, 

inclusive sobre a prática educativa do(a) professor(a). É ressaltada a importância do conceito de 

-di  e a necessidade de pesquisa, para que haja um ciclo gnosiológico (FREIRE, 1996). 

Nada adianta o(a) professor(a) deter didáticas e/ou estratégias diferenciadas, se o(a) aluno(a) não 

buscar um sentido para aprender, pois se o(a) estudante não for atingido pelo prazer de aprender, 

não ocorrerá aprendizagem (CHARLOT, 2013).  

Ensinar exige pesquisa  é importante buscar e investigar na docência porque não há 

pesquisa sem ensino e vice-versa. A identificação da curiosidade ingênua  caracterizada pelo 

senso comum  é um passo para a formação da curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996). 

Porém, cabe ao(à) professor(a) o respeito ao senso comum, a sua superação e o estímulo à 

capacidade criadora e crítica do(a) educando(a). O(a) trabalho intelectual do(a) docente não é de 

produtor(a) de informações, pois informação é diferente de conhecimento. A prática educativa não 

é fechada, mas pode-se compreender como caixa de presente  a cada estudante que tem 

prazer em aprender e se reconstruir como sujeito a partir de novos conhecimentos (CHARLOT, 

2013).  

Ensinar exige respeito aos saberes dos(as) educandos(as)  a importância de respeitar 

os saberes do(as) educandos(as), bem como a sua condição social de origem (CHARLOT, 2000; 

FREIRE, 1996). A discussão sobre as razões, modos de ser dos alunos(as) e as origens dos seus 

saberes permite relacioná-los com o ensino de algum conteúdo temático. Freire (1996) questiona 

o porquê não discutir com o(a) aluno(a) a realidade concreta em que vive e porque não fazer com 

que os saberes curriculares e os saberes frutos das experiências andem em intimidade em uma 

relação recíproca. Há que se refutar a naturalização de terminologias pejorativas no tratamento 

dos(as) alunos(as) como, por exemplo, ao citar que algum(a) deles(as) é o(a) palhaço(a) da 

turma s adjetivos escutados, geralmente, nas salas dos(as) 

professores(as) difundem imagens que marcam erroneamente as crianças e os(as) adolescentes na 

sua vida escolar.  

Ensinar exige criticidade  a necessidade de compreender que os conceitos de 

ingenuidade e criticidade, bem como de saber vivido e de conduta não estão separados por uma 

ruptura, mas sim por um processo de superação. Ou seja, a criticidade se sobrepõe à curiosidade 

ingênua e, nesse processo, Freire (1996) reafirma a importância da curiosidade. Segundo Freire 

(1996), não haveria criticidade nem criatividade sem a curiosidade, pois somos movidos por ela. 
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 é o de resolver as contradições, mas 

de esclarecê-

prática educativa não se restringe somente ao conteúdo assinalado nos currículos, sem consciência 

do mundo ao redor da turma. 

Ensinar exige estética e ética  a prática educativa tem de ser, em si, um testemunho 

rigoroso de decência e de pureza. Então, estar fora da ética é uma transgressão  a despeito do 

sentido transgressor que cabe à educação, de acordo com hooks (2013). É necessário ir além do 

fazer por fazer, pois isso anula o caráter formador da relação humana (FREIRE, 1996). A 

incompletude revelada por Charlot (2013) orienta os(as) professores(as) a refletir que o prazer que 

os(as) estudantes têm é devido à curiosidade e à mobilização ao aprender, pois há um sentido em 

uma atividade na qual há aprendizado. 

Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo  ensinar demanda estar 

presente na prática da vida de cada sujeito humano, no ser de cada aluno(a). De que vale o(a) 

professor(a) que ensina sobre autonomia ou luta, mas ignora constantemente os sonhos e 

pensamentos de seus(as) alunos(as) de forma a desencorajá-los(as) (FREIRE, 1996)? De acordo 

com Charlot (2019), cabe-nos refletir que  

nossas práticas pedagógicas não se desvencilham de uma luta contra a hegemonia que não produz 

a solidariedade e a dignidade da vida na sociedade. Para Charlot (2019), não há educação ou prática 

educativa justa caso ela não ocorra solidária e digna para todos(as), sem distinção.  

Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação 

 a prática preconceituosa de raça, classe e gênero ofende a substantividade do ser humano e nega 

radicalmente a democracia, sendo necessária a defesa intransigente da educação igualitária para 

homens e mulheres (FREIRE, 1996). Além disso, a tarefa de educar não está atrelada à ideia de 

transferir, depositar ou oferecer e sim a de desafiar o(a) educando(a); o pensar certo, dessa forma, 

é dialógico (FREIRE, 1966). Nesse sentido, Charlot (2019) caracteriza como barbárie  ou 

 aquilo que julgamos ir de encontro aos direitos fundamentais de cada ser 

humano devido ao preconceito, ao ódio, elogios a criminosos(as) etc. Pensamos que quem trabalha 

com a educação básica e for contrário(a) aos direitos fundamentais deve ser considerado como 

pária.  

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática  o pensar certo, no sentido da coerência, 

é considerado um elemento fundador da prática docente (auto)crítica, pois sem ele a mesma não 

existiria (FREIRE, 1996). É inerente ao(à) professor(a) a rigorosidade metódica, pois caso 

experiência. É nesse sentido que o pensar certo deve ser produto de construção e colaboração entre 



 
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR

ISSN 2763-7603 - Publicação Online 

REV. BRAS. DE EDUC. FÍS. ESCOLAR                   
SETEMBRO 2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

Pá
gi
na
18

7

educando(a) e professor(a), e não encontrado em um guia ou transferido de um(a) a outro(a); 

reafirmando que a raiz do conhecimento (ingênuo e crítico) é a curiosidade. Defendemos, assim 

como Freire (1996), a formação permanente do(a) professor(a), para que possa realizar uma 

reflexão crítica sobre sua prática educativa. Charlot (2013) diz que, de modo geral, nós somos 

professores(as) de respostas e poucos(as) de nós somos professores(as) de perguntas. O modelo de 

perguntas e respostas com participação ativa dos(as) alunos(as) é primordial para que o ensino e a 

aprendizagem tenham sentido aos(às) estudantes, como no círculo de cultura (NEPOMUCENO et 

al., 2019) ou no planejamento participativo (FLOR et al., 2020; SILVA; NOFFS, 2020). 

Ensinar exige reconhecimento e a assunção da identidade cultural  o conceito de 

assunção tem o sentido de assumir, cabendo ao(à) professor(a) reconhecer em si e propiciar aos(às) 

alunos(as) a condição de assumirem-se como seres históricos, pensantes, comunicantes, 

relacionais, emocionais, sociais... Enfim, reconhecer que as experiências vividas de forma 

histórica e cultural por homens e mulheres são diferentes é um grande passo para compreensão e 

reconhecimento de diversos saberes (FREIRE, 1996). Paulo Freire, aliás, modificou sua conduta, 

reconhecendo-a como machista, quando questionado por hooks (2013) sobre a especificidade das 

mulheres na sua obra. Outro ponto importante é o significado que atrelamos a gestos, o quanto 

estamos imersos(as) em um ambiente repleto de signos sociais que, para os(as) educandos(as) e 

professores(as), podem representar mais a atribuição de uma nota. Por um lado, há negligência 

quanto aos signos e às experiências vividas na escola, ignorando, assim, o seu caráter socializante. 

Por outro lado, há ainda uma supervalorização dos conteúdos curriculares, tratados como 

transferência de conhecimento. Na teoria da relação com o saber, Charlot (2013) indica  a partir 

do estudo de Marrero (2007)  que a escola não é um local neutro de relações de poder; lá 

coexistem valores difusos na sociedade, como a representação hegemônica de um ambiente 

masculino. Todavia, cada professor(a) tem autonomia para problematizar assuntos relevantes às 

alunas, contribuindo para que sejam bem-sucedidas na escola. 

Ensinar não é transferir conhecimento  reforçando a ideia de que ensinar não é 

transferir conhecimento, Freire (1996) ressalta a importância de criar possibilidades para que o 

conhecimento seja produzido. Revela que é necessário que esse saber esteja atrelado à prática 

pedagógica do(a) professor(a), mas que não precisa ser aprendido e apreendido somente por ele(a), 

mas pelos(as) educandos(as) também. Freire (1996) reforça que a importância do discurso somente 

se justifica na prática e trata também das ambiguidades e contradições que permeiam discursos 

dissolvidos da prática, como alguém que se diz não racista, mas ao perguntarem sobre uma certa 

pessoa negra traz um discurso imbricado no racismo estrutural, mesmo que de forma involuntária. 

Pensar certo e compreender que ensinar não é transferir conhecimento é, de fato, uma postura 
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difícil que temos que assumir diante de todos(as), temos que ser vigilantes quanto a nossa prática 

para que não caiamos nos simplismos e nas facilidades que estão ao nosso redor. Como bem 

entende Charlot (2000), somos destinados(as) a aprender, mas não por transmissão, pois não somos 

como um aparelho televisivo. De fato, há uma complexidade de conexões para a construção do 

conhecimento que não se restringem a meros meios de comunicação. A síntese de uma aula requer 

objetivos evidentes, que desvelem saberes aos(às) educandos(as).  

Ensinar exige consciência do inacabamento  o  porque 

se estamos vivos, somos seres inacabados. A grande diferença é que homens e mulheres são 

conscientes do seu inacabamento, quando comparados(as) a outros seres que, como nós, também 

são animais. Quanto maior a infância do ser, maior suas relações culturais, maior sua dependência 

de cuidados especiais (FREIRE, 1996). Se você nasce, você tem uma inconclusão ao longo de toda 

a vida; é destinado(a) está sempre em constante movimento para aprender a cada 

insatisfação ou realização de cada desejo (CHARLOT, 2000, 2013). 

Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado(a)  reconhecer que somos seres 

inacabados, mesmo que condicionados(as), nos faz compreender que podemos ir além dessa 

condição. Compreendemos assim que a nossa existência no mundo não se dá e não se comprova 

no isolamento, mas sim nas relações sociais. Eis, então, a diferença de estar no mundo apenas 

como um ser adaptável e de quem se insere no mundo como forma de luta e resistência a não ser 

apenas objeto, mas também sujeito da própria história. O mundo da cultura e sua historicidade nos 

faz compreender que em diversos momentos estamos sujeitos(as) a exercer nossa liberdade de 

decisão, que nos possibilita seguir uma eticidade. A capacitação de seres humanos não pode 

simplesmente se limitar à instrumentalidade de algum saber (FREIRE, 1996). Estar no mundo é 

também estar com o mundo, assim como estar com o(a) outro(a) e disponível para o(a) outro(a). 

Estar no mundo é se relacionar, investigar, (re)conhecer, aprender, ensinar; sem que haja relações 

não é possível estar no mundo (FREIRE, 1996). É nessa inconclusão que se ancora a educação 

como um processo permanente (CHARLOT, 2000, 2013, 2019; FREIRE, 1996) e nessa 

prerrogativa salientamos a inconclusão do(a) estudante na educação física escolar, como sujeito 

que produz saberes para além dos movimentos.  

Ensinar exige respeito à autonomia do ser do(a) educando(a)  Freire (1996) iguala o 

respeito que devemos ter ao(à) educando(a), como sujeito autônomo, com o respeito que temos 

com nós mesmos(as). Esse é um elemento imprescindível e não um favor ao(à) outro(a). O(a) 

professor(a) que desrespeita a curiosidade do(a) aluno(a), a sua prática, seu gosto ou até mesmo o 

seu ser, está transgredindo os princípios éticos de nossa resistência docente. Sabendo disso, Freire 

(1996) ressalta que qualquer discriminação é imoral e lutar contra ela é um dever de todos(as) que 
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estão conscientes, mesmo que isso implique em outros condicionamentos e um deslocamento da 

zona de conforto. Não é uma tarefa fácil problematizar a diversidade de ideias e culturas existentes 

na escola, enquanto sentimos ressurgir a abertura à barbárie (CHARLOT, 2019).  

Ensinar exige bom senso  ensinar exige que antes de fazer uma reflexão mais rígida 

sobre a própria prática  o que nos faz recusar o trabalho de um(a) aluno(a) fora de época, por 

exemplo  é o bom senso que nos faz entender a diferença entre exercer minha autoridade e ser 

autoritário(a). É o bom senso que nos fala a respeito da autonomia, respeito à identidade do(a) 

educando(a) e ser coerente na prática educativa (FREIRE, 1996). É o nosso bom senso, resultado 

da curiosidade, que nos alerta às imoralidades da vida e às desigualdades vividas por nossos(as) 

alunos(as); nos faz perceber pequenas diferenças nas atitudes dos(as) alunos(as); e nos faz ser mais 

rígidos(as) na prática educativa porque é precursor da avaliação (auto)crítica dessa prática 

(FREIRE, 1996). O testemunho do(a) professor(a) é sua prática; então, se não agimos com bom 

senso, como vamos mobilizar o(a) educando(a)? Freire (1996) e Charlot (2005, 2019) manifestam 

essa posição, pois tanto a pedagogia da autonomia como a teoria da relação com o saber implicam 

um conhecimento das realidades dos(as) alunos(as) para a construção das aulas.  

Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos(as) 

educadores(as)  ensinar exige reconhecer o valor do(a) professor(a) e o quão imoral ainda são 

os salários dessa classe profissional tão desvalorizada. A luta dos(as) professores(as) em prol de 

seus direitos é pertinente e não deve ser entendida como alheia à prática educativa (FREIRE, 

1996). Cabe ao(à) educador(a) respeitar a curiosidade, a humildade e a timidez do(a) educando(a), 

despertando em si a indispensável amorosidade na difícil e árdua tarefa de educar; sendo 

desprezível o desdém a si e ao(à) educando(a). Freire (1996) afirma que é na competência da 

organização política que está, possivelmente, a maior força dos(as) educadores(as), ao buscar 

novos mecanismos de lutas e reinventar os que já existem. Charlot (2013) analisa os ataques à 

classe docente, considerando-a uma das mais importantes e numerosas da sociedade, apesar de 

ações neoliberais e do avanço de tecnologias que configuram um novo tip  

Ensinar exige apreensão da realidade  compreender que o ser humano é um ser 

inconcluso pode ser um ponto de partida para que usemos nossa capacidade de aprender como 

forma de transformar a sociedade (FREIRE, 1996). Mulheres e homens são os únicos seres que 

socialmente e historicamente são capazes de apreender. Como professores(as), não podemos nos 

isentar da nossa responsabilidade de contribuir para que cada educando(a) consiga criar 

possibilidades de construção do conhecimento. É utópico acreditar que o(a) professor consegue 

assumir uma posição política neutra, pois somos todos(as) seres sociais, e essa omissão em 

referência ao(à) aluno(a) chega a ser desrespeito; afinal, não podemos negar-lhes ou ocultar-lhes 
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nossas condutas (FREIRE, 1996). Para  e o(a) 

professor(a) não se deve esquecer de como a escola originou-se para o que hoje existe  uma 

camuflagem de neutralidade  e como os discursos políticos ignoram a política existente. 

Ensinar exige alegria e esperança  é importante compreender que a alegria precisa estar 

atrelada à prática educativa e à esperança de que professores(as) e alunos(as) podem aprender, 

ensinar, inquietar e indagar. Ao contrário do que se imagina, não somos seres desesperançados 

que aprendem a ter esperança na vida; somos seres que nascem com esperança, mas que, por 

algumas razões, passam a ter menos esperança ou se tornar desesperançados(as) (FREIRE, 1996). 

Se acreditamos em uma educação progressista e crítica, temos que cultivar essa esperança 

enquanto nos indignamos ou nos rebelamos com a realidade  seja da fome, da desigualdade ou 

do desdém governamental com as medidas sanitárias e epidemiológicas para o enfrentamento da 

pandemia de covid-19  que nos cerca. Essa raiva se alimenta no fato de que algo nos foi negado. 

Freire (1996) afirma que aceitar essas situações negadoras só deve ser aceito como ato de 

resistência, que se difere da docilidade fatalista e silenciadora em que muitos(as) vivem. Charlot 

(2014) evidencia que a escola burguesa prepara o(a) estudante para a obediência, a submissão e a 

aceitação silenciosa do status quo como parte integrante da sociedade. 

Ensinar exige a convicção de que a mudança é possível  assim como a esperança, as 

convicções significam que a inconstância é inerente à vida. Há diferença entre preservar uma 

conduta revolucionária ou rebelde. Esses termos costumam trazer sentimentos de estranhamento, 

como se fôssemos rebeldes sem causa e sem luta. Porém, a rebeldia deve servir como denúncia, 

até que haja uma posição mais crítica e fundamentada considerada revolução (FREIRE, 1996). É 

importante reconhecer que mudar é difícil, mas não é impossível; o novo costuma causar 

estranhamento, mas não significa que seja pior. Não se trata de impor à população que passem a 

se rebelar e se revoltar, mas sim que busquem se mobilizar (FREIRE, 1996). Charlot (2019) indica 

um ponto fundamental para nossas reflexões sobre o posicionamento que a sociedade ora nos 

atribui como herói(na), ora como vilã(o), mas que mascara a vitimização do professorado. É o 

risco do idealismo, permeado por uma imagem que atravessa o coletivo em busca do ideal , da 

propagação de um discurso de ser mudança no mundo como alegação perigosa para esconder a 

negligência do estado mínimo neoliberal perante o desrespeito ao direito fundamental à educação 

e os ataques, de todas as formas possíveis, ao professorado.  

Ensinar exige curiosidade  A negação ou inibição da curiosidade do(a) educando(a) e 

do(a) educador(a) é uma prática que conta como negativo na experiência formadora. Compreender, 

com o passar do tempo que a curiosidade pode e deve ter um limite, porém deve se manter em 

exercício constante. Sem a curiosidade não conseguimos nos mover, inquietar e nem ao(à) 
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educando(a). Isso não significa que devemos domesticar nossa curiosidade a ponto de alcançar 

apenas a memorização, mas não apreensão do conhecimento (FREIRE, 1996). 

curiosidad ; 

quanto mais a curiosidade espontânea se intensifica e rigoriza, tanto mais epistemológica ela vai 

se tornando. A episteme levantada por Charlot (2013) indica que a atividade elaborada pelos(as) 

alunos(as)  compreendida nas suas relações com os saberes  perpassa por assuntos que 

ultrapassam os muros escolares, atinge panoramas de questões de gênero, classe e raça/etnia, assim 

como nação e religião. A curiosidade e mobilização se conectam lado a lado de forma expressiva 

nos processos de ensino e aprendizagem, mas até que momento essas duas são impelidas por 

questões de raça/etnia, gênero e classe? Essas questões são relevantes, convergentes e se 

sobrepõem na pauta progressista de educação voltada à justiça social (DAVIS, 2016; HOOKS, 

2019), que abrangem o ensino engajado e antirracista da educação física escolar (VENÂNCIO; 

NOBREGA, 2020). 

Ensinar é uma especificidade humana, que exige segurança, competência profissional 

e generosidade  não há autoridade docente sem que haja segurança e competência profissional. 

Isso não significa necessariamente que a prática do(a) professor(a) seja limitada somente à 

competência científica. Se o(a) professor(a) a o(a) aluno(a), mas não leva a sério 

sua prática e não estuda, de que forma mobilizará o(a) aluno(a) para que tenha ânimo? Sendo 

assim, a incompetência profissional pode vir a desqualificar o(a) professor(a), assim como a 

confusão entre autoridade e autoritarismo (FREIRE, 1996). A autoridade exige democracia e 

escolha sem minimizar a liberdade, mas desafiando-a. Dessa forma, educar nesse sentido de 

autoridade democrática não significa a ausência de responsabilidades, mas a reinvenção dessa 

responsabilidade, bem como da liberdade, autonomia e autoridade (FREIRE, 1996). Para Charlot 

(2005), o(a) professor(a) como agente social e pedagógico(a) tem a responsabilidade de promover 

subsídios para que estudantes possam atingir uma posição pretendida no futuro e, com isso, sejam 

considerados(as) bons(as) alunos(as). 

Ensinar exige comprometimento  é necessário posicionar-se perante os(as) alunos(as), 

sem nos isentar do nosso pensamento político, revelando nossa maneira de ser. Não cabe ao(à) 

educador(a) ter vergonha de dizer que não sabe algo, mas pode revelar que vai estudar, vai buscar 

saber caso tenha uma pergunta de um(a) educando(a) que não consiga resolver na hora (FREIRE, 

1996). É inerente ao(à) professor(a) de pensamento progressista que a atual política do 

neoconservadorismo insiste na neutralidade da docência. Esse ponto de vista é defendido por quem 

defende que os(as) alunos(as) não tenham criticidade, como se fossem seres humanos neutros no 

meio social (FREIRE, 1996). Charlot (2013) exprime a necessidade do(a) professor(a) se 
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comprometer com a formação do(a) educando(a) como um engajamento sociológico fundamental 

à sociedade e que repercute na noção de escola democrática.  

Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo  

posicionar-

do(a) professor(a). Compreender que a prática educativa crítica é uma forma de intervir no mundo 

é corroborar para uma prática em que há criticidade, reflexão e posicionamento (FREIRE, 1996). 

É evidente que do ponto de vista da classe dominante é interessante que sejamos neutros(as) em 

nossas aulas, com uma prática imobilizadora e ocultadora de verdades; ou seja, uma prática 

reprodutora para o silenciamento de corpos em prol da estruturação de uma sociedade servil e 

alienada dos interesses mercadológicos. Charlot (2013) aponta que a escola e o(a) professor(a) 

muito se valem de regimentos em que punem ou proíbem uma série de ações e vestimentas na 

busca de cumprir autoridade, mas sem respeito às diferenças entre os(as) educandos(as), 

impedindo diálogos críticos e emancipatórios quanto à igualdade de gênero ou a problematização 

da violência doméstica, por exemplo.  

Ensinar exige liberdade e autoridade  como subproduto da dualidade entre liberdade e 

autoridade, existe um tensionamento sobre até que ponto exercer a autoridade e não o 

autoritarismo. Como ficar no meio termo que se insere entre a liberdade sem limite e a liberdade 

asfixiada? Freire (1996) defende que quanto mais criticamente a liberdade assuma o limite 

necessário tanto mais autoridade ela tem, eticamente falando, para continuar lutando em seu nome. 

A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face de 

autoridades que lhes são postas; é decidindo que se aprende a decidir porque a experiência faz 

parte da construção do conhecimento (FREIRE, 1996). A autonomia se constrói a partir da 

experiência, nas inúmeras decisões que são tomadas, nos erros e acertos e na forma que lidamos 

com eles. O amadurecimento, bem como a autonomia pode ocorrer todos os dias e é nesse sentido 

que existe uma pedagogia da autonomia centrada nas experiências de liberdade, que são 

estimuladoras de decisões e de responsabilidades (FREIRE, 1996). Charlot (2013, p. 55) faz uma 

R

que vai ao encontro de outras problemáticas existentes no Brasil porque temos um histórico de 

invisibilidade dos efeitos da escravização, do autoritarismo, da tortura etc. É necessário ressaltar 

práticas educativas pautadas em ações para o coletivo.  

Ensinar exige tomada consciente de decisões  quando trabalha a perspectiva de 

intervenção, Freire (1996) não se refere somente à intervenção vista de forma positiva por 

professores(as) que se dizem progressistas; ou seja, abrange tanto aquela prática educativa que 

aspira por mudanças sociais como a que pretende imobilizar a história e preservar as desigualdades 
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sociais. Percebemos, então, que existem práticas autoritárias em ambas as partes: professores(as) 

de direita e professores(as) de esquerda (FREIRE, 1996). Dificilmente, algum(a) deles(as) 

considera a curiosidade ou até mesmo a opinião e criticidade do(a) educando(a). Para que existisse 

uma educação neutra não poderia existir nenhum tipo de discordância entre os seres humanos; 

seria preciso equidade social e unanimidade na forma como lidamos com a vida (FREIRE, 1996). 

Por isso, o que se deve ser almejado não é a neutralidade e sim o respeito, seja ao(à) educador(a), 

ao(à) educando(a) e ao conhecimento. Freire (1996, p. 57) defende uma luta contínua por direitos, 

posicionamentos e para negar a neutralidade: 

 e devemos identificar as 

armadilhas das relações de poder nas escolas onde o(a) aluno(a) constrói sua vida durante mais de 

uma década.  

Ensinar exige saber escutar  saber escutar está para além do saber ouvir. Freire (1996) 

ressalta a importância de saber escutar e defende que é escutando que aprendemos; quem tem o 

que dizer, também tem o que ouvir. É por isso que existe o diálogo, há fala e há escuta, há silêncio 

e há voz. A existência do silêncio é diferente de silenciar alguém, o silêncio também pode ser uma 

voz e a escuta vai além da escuta auditiva. Trata-se de uma escuta com abertura à fala do(a) 

outro(a). É escutando que nos preparamos melhor para nos posicionarmos, mas nem tudo que é 

ouvido, é escutado (FREIRE, 1996). Aceitar e respeitar as diferenças é uma das virtudes que sem 

escuta, não existe. Venâncio (2014) nos apresenta indícios de práticas educativas pautadas por 

(as) alunos(as), por meio da organização de unidades epocais sobre os 

mo(vi)mentos com os sujeitos de aprendizagem nas aulas de educação física e repercussões a toda 

a escola. Quando o(a) professor(a) se preocupa com os saberes desvelados nas práticas educativas, 

ele(a) busca uma escuta sensível às intencionalidades e às aprendizagens.  

Ensinar exige reconhecer que a educação é ideológica  o poder da ideologia, ainda é a 

possibilidade que temos de docilmente aceitar que o que vemos e ouvimos é o que na verdade é, e 

não a verdade distorcida. Pois a ideologia está diretamente ligada a ocultação da verdade, de forma 

a tentar mascarar os acontecimentos que nos rodeiam (FREIRE, 1996). A partir disso, Freire 

(1996) defende que se faz necessário uma resistência crítica, não podemos nos isolar frente a nossa 

verdade e tratá-la como única e incondicional. Desta forma, é importante estar disponível a 

concordar e discordar, a errar e acertar. Estar disponível, para Freire (1996), é estar sensível ao 

mundo que nos rodeia. É estar aberto(a) ao aceite e à possibilidade de recusa. Charlot (2014) atenta 

para a ideologia que tem um propósito de justificar a divisão social do trabalho e de esconder as 

intenções da luta de classes sob a égide da autoridade da classe dominante. 

Ensinar exige disponibilidade para o diálogo  minha segurança, como professor(a), não 
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deve se assegurar na possibilidade de que sei tudo. Não se deve poupar a oportunidade de expor 

sua opinião e dialogar sobre diversas temáticas com os(as) educandos(as). O sujeito que se abre 

ao mundo e aos outros inicia com seus gestos a relação dialógica, demonstra inquietação e 

curiosidade (FREIRE, 1996). A não observação do que está em volta do ambiente em que se 

leciona torna precário o modo de ensino e de aprendizagem daquela escola. Há um contorno 

ecológico, social e econômico no contexto que vivemos, bem como da realidade concreta em que 

os(as) professores(as) trabalham (FREIRE, 1996). Não se diminui a distância entre os(as) 

oprimidos(as) se mudando para onde eles(as) moram, mas sim aderindo a realidade ao sonho de 

justiça, luta pela mudança radical do mundo (FREIRE, 1996). Debater o que se diz, o que se mostra 

e como se mostra na televisão e outras mídias parece algo importante. Como educadores(as) 

progressistas podemos usar a televisão  ou a internet  para discuti-la e para desenvolver a 

consciência crítica. Charlot (2005) trata com cautela a questão da violência escolar e sua relação 

direta com as práticas de ensino diárias, ponderando sobre estratégias viáveis de diálogo por parte 

dos(as) professores(as). 

Ensinar exige querer bem aos(às) educandos(as)  O desrespeito à educação, aos(às) 

educandos(as) e educador(a) corrói a sensibilidade ou a abertura ao bem querer da própria prática 

educativa. Sabe-se que a educação neoliberal possui atividade anti-humanista. O(a) educador(a) 

progressista precisa estar convencido(a) de ser o seu trabalho uma especificidade humana. A 

importância da compreensão da história  e da multiplicidade de vozes nos processos históricos  

como possibilidade de comparar, analisar, avaliar as percepções sobre os próprios seres humanos 

como sujeitos que desejam aprender. Entende-se que a prática educativa tem um exercício 

constante na produção do desenvolvimento da autonomia de educadores(as) e educandos(as). 

Diante do exposto por Freire (1996), Charlot (2013) enfatiza que a função do(a) professor(a) não 

é de afetividade aos(às) educandos(as), mas, por outro lado, um respeito ao objetivo de ensino 

formativo, onde o amor aos(às) alunos(as) não está como obrigação. Essa perspectiva revela a 

possibilidade de que se o(a) professor(a) tiver de possuir amorosidade para com seus(as) 

alunos(as), isso indicaria uma aparição dos termos e máscaras à classe, como professor(a) 

herói(na) ou como vítima das convenções sociais.   

 

CONSIDERAÇÕES 

 Mergulhados(as) pelos apontamentos da pedagogia da autonomia (FREIRE, 1996) e da 

teoria da relação com o saber (CHARLOT, 2000), compreendemos a importância para a formação 

do(a) professor(a) estudar, refletir e ter autocrítica sobre suas próprias práticas educativas diante 

das várias realidades existentes no mundo e um olhar sensível ao projeto político e pedagógico de 
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escola e de cidadã(o) que estamos formando. Concluímos que os ideais do neoconservadorismo 

no contexto escolar auxiliam o mito do fracasso e na visão individual do lucro (APPLE, 2017). 

Nesta pesquisa, construímos algumas possibilidades com melhores alunos(as)  mais 

especificamente com uma aluna do ensino médio  com características emancipatórias, críticas e 

autônomas de si na construção do conhecimento para a vida, deslegitimando a falta de êxito em 

determinada disciplina ou, quando isso ocorre, não necessariamente torna-se um(a) (a) 

 Cabe refutar essa marca que carregará o(a) estudante como uma espécie de tatuagem 

vexatória durante seu percurso formativo escolar, até impossibilitando-o(a) na mobilização e no 

sentido de saberes ainda a serem descobertos.  

Na análise da entrevista há elementos evidentes dos estudos de Freire (1996) e Charlot 

(2000) quanto aos saberes apropriados a partir de elementos da pedagogia da autonomia. Quando 

os(as) professores(as) estão cientes da teoria da relação com o saber e a vislumbram com os(as) 

alunos(as) nas suas próprias práticas educativas, é viável elencar estudantes autônomos(as), 

críticos(as) e emancipatórios(as) com sujeitos que (re)escrevem novos percursos formativos de 

ensino e de aprendizagem tanto para o(a) próprio(a) docente, quanto para o(a) aprendente. 

Acreditamos em uma educação física escolar (auto)crítica e antirracista, orientada à justiça social 

(VENÂNCIO; NOBREGA, 2020; VENÂNCIO et al., 2021). Estamos inseridos(as) em uma 

sociedade que reforça a falácia meritocrática do empenho individual enquanto restringe 

oportunidades para sujeitos de uma determinada classe, raça/etnia e gênero. Essa falsa cultura 

meritocrática reforça as idiossincrasias de quem detém o poder, alimentando as desigualdades 

sociais (MCLAREN, 1997). Para compreender melhor as relações com os saberes necessários à 

prática educativa, vislumbramos a necessidade de ampliar os resultados deste trabalho com novos 

olhares, a partir da continuidade da investigação com o aporte teórico de Paulo Freire e de Bernard 

Charlot, mas com um maior número de estudantes.  
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