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CORPOS, COTIDIANOS ESCOLARES E IMAGENS: FIOS QUE MOVIMENTAM 
AS REDES QUE TRAMAM OS PROCESSOS CURRICULARES 

Martha Copolillo –  UFF e UERJ 
 

A compreensão dos sentidos e usos dos corpos nos processos de escolarização, 

especialmente na Educação Física Escolar, é a questão central que articula esse trabalho 

às questões dos cotidianos das escolas e de como os processos curriculares vão sendo 

tecidos e realizados pelos praticantes desses contextos, criando tramas onde maneiras 

outras inrrompem o instituído e dão vida a outras formas de realizações dentro daquilo 

que lhes é imposto. 

Sendo assim, esse texto traz uma experiência de pesquisadora, vivida ao longo 

do tempo em que estive, no segundo semestre de 2009, na cidade do Porto em Portugal, 

realizando o Doutorado-Sanduiche com apoio do Programa de Pós-Graduação a que 

estou vinculada e com Bolsa de Estudos da CAPES. 

Nessa pesquisa realizada, trabalho com processos metodológicos no campo com 

os cotidianos, amparada por Autores(as) como Certeau (1994), Alves (2001, 2007, 

2008), Ferraço (2003, 2004, 2007), Oliveira (2008), entre outros(as) alinhavando todo 

esse percurso com algumas imagens da escola que escolhi para trabalhar nesse texto. Os 

usos de imagens são tecidos por discussões coletivas realizadas no Grupo de Pesquisas 

que participo, onde temos conversado com Sontag (2004), Martins (2008), Kossoy 

(2002), e tantos outros(as) que talvez apareçam aqui ou não. 

Ao trazer nesse texto os corpos como fios dessa tessitura, acho necessário 

explicitar a noção de corpo que me move enquanto professorapesquisadora.1 

Corpossentidos como fios dessa trama: A noção de corpo dessa pesquisa 

 

                                                           
1 No grupo de pesquisa do qual participo, indicando os limites das dicotomias criadas pelas ciências na 
Modernidade, temos escrito estes – e muitos outros termos sempre vistos como dicotomizados – desta 
maneira para mostrar o desenvolvimento das compreensões necessárias às pesquisas com os cotidianos, 
para colocar nossas dúvidas, e ao mesmo tempo, reafirmar uma posição política de crença nessa 
indissociabilidade. Para além de ‘juntarmos’ os termos, escrevemos sempre em itálico. 
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Muito se fala de corpo e qualquer que seja esse discurso me parece ter que 

enfrentar o desafio da polissemia dessa palavra. Escorregadia, dinâmica e multifacetada 

o seu sentido ecoa por múltiplas tentativas de definições. Sob abordagens biológicas, 

médicas, antropológicas, sociológicas, filosóficas a intenção de uma definição se desfaz 

rapidamente diante dos limites de apreensão das multiplicidades de sentidos e 

significados que dela e com ela ecoam, bem como, das temporalidades efêmeras que por 

ela circulam.  

Dessa forma cada tentativa de definição é parcial a partir de determinado 

domínio epistemológico ou cultural particular.  

Assim sendo, me parece oportuno, desde já, anunciar que esse trabalho vai 

fugir dessa armadilha de busca por uma definição para falar de corpo. O desejo vai ao 

encontro de mergulhar nessa própria incapacidade da linguagem de defini-lo e buscar 

navegar por sentidos, significados e percepções do que nessa e com essa palavra se 

inscreve, ainda que sem palavras.  

Nesse sentido, aqui toda tentativa de definição de corpo se esvai sustentada 

pela fundamentação Deleuziana (2007, 2009), onde todo conceito é um acontecimento, 

um devir acontecimento, portanto indefinível e inapreensível.  

Logo, quando falo de corpo nesse trabalho, não me refiro a uma figura 

determinada por estruturas, sejam lingüísticas ou outras. Penso no corpo como 

significante em aberto, sob um desencadeamento de significações. 

O corpo pensado como acontecimento transborda por quaisquer amarras e 

impõe uma impossibilidade de defini-lo e experimentá-lo em tudo que nele e com ele se 

inscreve de dor e alegria de, de vida e de morte. 

O corpo não é só organismo, não é máquina, ainda que depois falemos 

acerca dessa intenção de conformação da nossa sociedade individualista. Penso no 

corpo como potência capaz de desestabilizar as raízes de uma racionalidade ocidental 

que pretensiosamente desejava aprisioná-lo, dicotomizá-lo e docilizá-lo.  

No corpo como acontecimento, os sentidos emergem, fraturam e irrompem 

significados outros, constituindo-se ele mesmo em outros modos de sentidos e em 

significantes em aberto com outras configurações do tempo. É um devir-corpo. O devir 

furta-se ao presente e é um ao mesmo tempo; na medida em que se furta ao presente o 

devir não suporta a separação nem a distinção do antes e do depois, do passado e do 

futuro.  
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Logo, o devir-corpo não é o estado do corpo, da coisa ou do objeto, e sim o 

que nele se encarna, o que o habita, ainda que incorpóreo imaterial e virtual e, que faz a 

sua inscrição no mundo com outras temporalidades. 

O corpo é uma inscrição de sentidos. Ele mesmo nas suas singularidades, 

nas suas inscrições causa um traumatismo no corpo do mundo e (re) escreve com outros 

movimentos e sentidos o corpo do mundo com seu próprio corpo, sendo potente, 

criativo, corpóreoincorpóreo. 

 

 

Cotidianos Escolares e Imagens: Fios de tantas complexidades 

 

A escola tem sido um evidente foco nas pesquisas em Educação. 

A sociedade contemporânea vive na civilização das imagens. 

Começo esse texto com duas afirmações  que me provocam uma indagação: 

- Não terá sido assim desde muito tempo? 

Penso que quando escrevemos, os nossos textos vão se impregnando por 

múltiplos sentidos que por vezes subvertem os próprios códigos reconhecidos pela  

forma letrada de se expressar. Falo isso a partir da minha indagação,  o reconhecido 

ponto de interrogação ganha outro tom, posto que o uso com cheiros e gostos de 

afirmação.  

Sem que a proposta desse trabalho seja de um aprofundamento de 

temporalidades lineares, ou seja, de quando começou as pesquisas com  as escolas, nem 

tão pouco ,desde quando nos demos conta de  que a civilização é imagética,  o que me 

instiga e desafia no exercício da pesquisa é a tentativa de explicitar o por que da escolha 

de pesquisar com imagens os cotidianos escolares.  

Cotidianos e Fotografias nos impõem complexidades. 

Para começar, essa escolha é profundamente marcada por uma outra, que é a de 

caminhar por percursos metodológicos com os cotidianos. É por aí que consigo perceber 

como as impossibilidades de aprisionar uma fotografia a uma imagem única e fiel  dos 
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fatos retratados, se aproxima das impossibilidades de simplificar as complexidades que 

enredam os cotidianos escolares. 

 Ambos,  imagens e cotidianos, são tecidos por redes de significados e 

conhecimentos que vão muito além daquilo que vemos, portanto,  concordo com Alves 

(2001), quando afirma que as escolhas por trabalhar com os cotidianos , bem como com 

as imagens, precisam ultrapassar os limites da racionalidade moderna na qual a ciência 

foi fundada exaltando o sentido da visão e buscando verdades únicas.  

Esses cotidianos de que falo são os lugares praticados (CERTEAU: 1994), é o 

dia a dia que se tece e se retece nos impedindo de senti-los como mesmices e 

banalizadas repetições para se mostrar a todo o momento novo e surpreendente. 

 Essa constatação me aproxima de um modo de fazer pesquisa que se afasta das 

concepções positivistas das ciências clássicas, que apoiada no paradigma cartesiano 

separa sujeito/objeto, sentimento/razão, teoria/prática e corpo/alma. 

Portanto, ousamos duvidar de modelos generalizantes e de determinismos, viramos 

de ponta cabeça o pensamento da ciência moderna, não aceitamos mais as 

simplificações respaldadas em que é preciso ver para crer. Essas complexas lógicas não 

nos aprisionam e, inquieta, curiosa não quer só ver, queremos sentir, tocar, cheirar, nos 

deixar afetar, ou seja, queremos beber em todas as fontes (ALVES: 2001).  

 Pensando assim,  é preciso um mergulho com todos os sentidos no espaçotempo 

cotidiano que se pretende estudar, bem como, um reconhecimento dos limites que temos 

com as multiplicidades de usos (CERTEAU: 1994), de imagens e seus diversos sentidos 

e significados nesse contexto pesquisado .  

Aqui abro um parenteses para dizer que o uso do singular, nesse parágrafo, é 

para marcar a singularidade de cada contexto pesquisado, pois um cotidiano escolar  e 

uma imagem não apontam nenhuma possibilidade de generalizações. 

Portanto, a escolha por trabalhar com imagens e com alguns momentos de 

cotidianos escolares evidenciados na minha pesquisa tomam os usos de fotografias 

como momentos de tensões entre  o visível e o invisível, entre o apreensível e o 

inapreensível, entre as certezas e as incertezas  com todas as ambiguidades que 

inumdam e fazem um elo entre fotografia e cotidianidade (MARTINS: 2008). 
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Uma experiência com a pesquisa: Uma escola com imagens das minhas 

andanças por Portugal 

 

A primeira imagem (I) que trago para iniciar essa discussão foi tirada por mim e 

faz parte de um conjunto de fotografias que fiz pelas minhas andanças na cidade do 

Porto, no período que lá estive.  

Ao longo desse período além de estudos aprofundados no campo da Filosofia da 

Educação, acerca de questões que envolvem a centralidade da temática discutida na 

minha pesquisa , que gira em torno de sentidos  de corpo, como  um significante em  

aberto, palavra polissemica e multifacetada , havia uma intencionalidade curiosa de 

conhecer um pouco do cotidiano escolar de algumas escolas em Portugal.  

Como uma andarilha praticante (CERTEAU:1994), fui capturada por essa 

imagem que fixada nas grades que cercavam essa escola,  não por acaso, chamou a 

minha atenção.  Fotografei enredada nos multiplos fios que me tecem enquanto mulher 

professorapesquisadora de Educação Física. Com Sontag (2004), compreendo que as 

imagens fotografias compõem as nossas maneiras de perceber o mundo e a nós mesmas, 

talvez, por isso, tenha tirado essa fotografia. 

Curioso o fato de como nós somos tomados por algumas imagens, pois foi 

justamente essa, afixada nas enormes grades que tentam separar o dentro e o fora do 

espaço escolar que me levaram para dentro desse espaço. Aconteceu o que já nos 

alertava Certeau (1994), quando disse que a vida cotidiana está dentro das escolas, quer 

os processos escolares oficialmente instituídos queiram ou não. Fios da minha história 

se teceram aquela imagem e me levaram a muitas certezasincertezas que me instigam 

até hoje e que me movem nos pescursos da pesquisa.  
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Imagem I 

 

 Não só fotografei, como também, a partir dessa imagem,  fiz um pré julgamento 

do que deveria ser e acontecer nos espaçostempos  das aulas de Educação Física Escolar 

naquele cotidiano. 

Foi forte para mim o sentido que me trouxe a imagem daquele cartaz.: 

“CAMPEÃO – PROJECTO DESPORTO ESCOLAR”. A minha memória selecionou, 

imediatamente, com essa fotografia, imagens de uma Educação Física Escolar que há 

tempos  me perseguiu e persegue, por vivências e experiências pessoais e coletivas ao 

longo da minha vida pessoalprofissional. 

 Via lá, em destaque no cartaz, CAMPEÃO, é o melhor de todos,  isso implica 

num processo de seleção perverso, onde só tem lugar para um, o vencedor, o mais 

habilidoso, etc. Enfim, tudo o que me provocava descontentamento com a consequente 

exclusão e desqualificação de tantos outros e outras. 
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 Outra questão que veio à tona foi a redução das potencialidades da Educação 

Física Escolar, exclusivamente a prátida desportiva, tudo que para mim vai de encontro 

a  aposta que faço com a minha pesquisa, de que esse espaçotempo escolar, é habitado 

pelo corposentidos, que astucioso é capaz de escapar de modelizações e 

aprisionamentos e se mostrar potente e criativo. 

Fotografei a grade da escola sem pedir licença, pois afinal estava exposta para a 

rua, depois entrei em contato com a Direção para pedir licença para conhecer a Escola e, 

especialmente, o trabalho realizado pelos Professores(as) de Educação Física. Só 

esqueci de dizer que o fato de ter fotografado antes, sem achar que assim não detonava 

nenhuma questão ética, não me impediu de fazer um pré julgamento da Escola sem 

ouvir as pessoas que cotidianamente fazem essa Escola acontecer, rompendo com um 

princípio éticopolítico fundamental para as pessoas que se dispõem a pesquisar com o 

campo com os cotidianos.  

São com pesquisadoras, como Alves (2007), que digo que o importante para 

nossas pesquisas, não é somente o que sinto e/ou o que desejo trabalhar, mas sim, o que 

é fundamentalmente importante é ouvir em todos os acontecimentos narrados  os 

praticantes desses cotidianos.  

Esse foi o meu primeiro equivoco nesse percurso, que marcada pelas verdades 

absolutas do meu processo de formação, me fez cometer mais dois pré julgamentos na 

empreitada pela negociação da licença para entrar na Escola. Isso eu vou contar e 

discutir mais aprofundadamente na continuidade desse texto. 

O que fica, por agora é que vendo essa fotografia, concordo com Kossoy  

A fotografia é um registro do visível; ela não é, nem pretende ser, um raio X 
dos objetos ou das personagens retratadas. Seu fascínio reside exatamente aí, 
na possibilidade que oferece , à pesquisa, à descoberta e às múltiplas 
interpretações que os receptores dela farão ao longo da História. (2002, p. 
143). 

 A fotografia existe sem legenda. 

Penso que os usos de imagen com as pesquisas com os cotidianos criam ruídos e 

vão dando pistas e indícios (GINZBURG: 1999) que podem ao mesmo tempo fissurar 

concepções cristalizadas e deixar transbordar sentidos outros para antigas questões, 

abrindo possibilidades de reinvenções e de ressignificações que provoquem movimentos 

e, consequentemente, algumas mudanças.  
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É ainda com Kossoy que me refaço no trabalho com imagens pensando que 

 

As imagens fotográficas, entretanto, não esgotam em si mesmas, pelo 
contrário, elas são apenas o ponto de partida, a pista para tentarmos 
desvendar o passado. Elas nos mostram um fragmento selecionado da 
aparência das coisas, das pessoas, dos fatos, tal como foram (estética/ 
ideologicamente) congelados num dado momento de sua 
existência/ocorrência. (2002, p. 21). 

 

Hoje, me dou conta de que os meus caminhos trilharam a incoerência e a 

coerência simultaneamente e que corri por trilhas marcadas por circularidades de 

certezas e incertezas, como deve reconhecer uma pesqiusadora que se dispõem a 

pesquisar com os cotidianos. Assumo os tropeços da pesquisa e os tomo como ponto de 

partida para alçar outros voôs, sabendo que mais tropeços ainda virão. 

Foi nesse sentido que lembrei-me de Ferraço (2003), quando disse que é preciso 

pedir licença para entrar nas escolas, e assim o fiz. Fui me apresentar a Coordenadora e 

conversar acerca da possibilidade de conhecer um pouco o cotidiano daquela escola, e 

especialmente os Professores(as) de Educação Física, responsáveis pelo Projeto 

“CAMPEÃO”. Fui informada que iria conversar com o Colegiado da Direção e que 

posteriormente entraria em contato comigo para marcar a possível ‘entrada na escola’.  

Passada uma semana e não tinha nenhuma resposta, então, mais uma vez, 

tropecei. Disse eu mesma, se não me contactaram é porque não querem que eu entre na 

escola para questionar, observar, falar do trabalho que é realizado.  

Esse tropeço vem das marcas que temos e das lembranças que guardamos das 

nossas vidas de professoras, sempre tão “necessitadas” de cursos de reciclagens, de 

discursos acadêmicos vindos de fora, que não consideravam o trabalho cotidiano 

docente como formas de produção de saberes e conhecimentos, nem tão pouco, como 

pesquisa, feita com esses cotidianos. 

Foi/é dentro dessa lógica que a escola enquanto instituição social, bem como, as 

(os) professoras(es) vem se constituindo por um pensamento político hegemônico. No 

entanto, pensamos com Alves e Garcia, que essa forma de pensar não é absoluta e que 

apesar das estruturas sociais constituidas, existem outras lógicas e formas outras de 
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compreensão das escolas, em todas as suas singularidades e complexidades cotidianas. 

Essas pesquisadoras ressaltam que uma das mais importantes delas é lutar pelo respeito 

da categoria magistério. São elas que dizem: 

Estamos convencidas de que a existência de uma escola de qualidade, para os 
até agora excluídos, passa pela tomada da palavra pelas profesoras, 
históricamente impedidas de dizer a sua própria palavra, pois sempre aparece 
alguém para falar por elas, sempre aparece alguém para lhes “ensinar” como 
melhor ensinar, sempre aparece algum “iluminado” para lhes dizer o que 
devem fazer... afinal, é preciso “capacitar as professoras” para o desempenho 
do papel que lhes destinam os que no momento detêm o poder.” (2008, p.9).  

 

Foi a voz da Professora e Coordenadora da Escola que me chamou ao meu 

equívico, quando, logo depois, entrou em contacto comigo e disse que após conversar 

com o Colegiado de Docentes que formava a  Direção da Escola, eu seria recebida, e 

aliás, diga-se de passagem, muito bem recebida.  

 

 

Conhecendo o cotidiano da escola: As tramas que se tecem e circulam do 

currículo oficial ao currículo realizado 

 

Logo de início, quero deixar declarado que conto essa experiência, no sentido 

daquilo que me aconteceu, problematizando a idéia de currículo apenas como um 

documento oficial a ser seguido, como uma prescrição. São pelas redes de 

conhecimentos tecidas pelos sujeitos praticantes nas escolas que brotam produções 

coletivas de saberes e fazeres que vão mostrando pluralidades de caminhos e 

multiplicidades de processos que se efetivam criando currículos outros que se realizam 

no cotidiano da escola apesar do instituído. 

Com Oliveira, concordo que isso significa que precisamos assumir o desafio de 

mergulharmos nesses cotidianos para buscar 

 

compreender concretamente essas múltiplas e diversas realidades que são as 
nossas escolas reais, com seus alunos, alunas, professores e professoras  e 
problemas reais, buscando neles mais do que as marcas das regras gerais de 
organização social e curricular.(2008, p.52). 
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 As vivências dos atoresautores do cotidiano escolar mostram os diferentes 

modos de usos e de consumos a partir do que lhes é imposto. É Certeau quem diz que 

sem sair do lugar onde se tem que viver que os praticantes instauram a pluralidade e a 

criatividade. São as táticas, movimentos de dentro do campo de visão do inimigo. 

(1994, p. 47). 

Todo esse entendimento não me livrou de mais um tropeço, Boaventura de 

Sousa Santos já tinha me alertado ao dizer que o maior preconceito é aquele que está 

dentro de nós mesmas e nesse percurso, reconheço que o desejo de lutar por uma 

Educação Física Escolar livre das amarras curriculares oficiais, que a condicionam 

exclusivamente ao desporto com fins competitivos, de início,  cegou-me em todos os 

meus sentidos. 

Tudo começou com a simpática recepção da Coordenadora de Educação Física 

da escola, que junto com a equipe de professoras (eram só mulheres), fizeram questão 

de me levar a sala da Coordenação e de me disponibilizar todos os documentos, 

planejamentos que eram rigorosamente feitos para as aulas seguindo os princípios que 

se revelavam na imagem da grade. Estava em foco o aprendizado das modalidades 

esportivas com vistas a se formar as equipes que representariam a escola em Jogos e 

Campeonatos.  

Pronto! Pensei, mais uma vez a lógica excludente que trabalha com os mais 

habilidosos para o desporto e que desconsidera os corpossentidos em todas as suas 

potencialidades reduz, novamente as possibilidades da Educação Física Escolar como 

espaçotempo de produções e criarividades de diversos saberes. 

No entanto, foram as conversas com as professoras, suas vozes, que foram me 

dando pistas de que uma precipitada conclusão e ainda por cima reducionista do 

trabalho que faziam com seus alunos(as) nos cotidianos de suas aulas apontava um um 

outro equívoco. O convite feito por elas para que eu assistisse as aulas eram indícios de 

que gostavam do que faziam e, de que sobretudo os (as) alunos(as) também gostavam. 

Depois que saímos do Gabinete, como chamavam a sala da Coordenação, fomos 

caminhando pelos corredores da escola e pude ver as manifestações de carinho de 

diversos alunos(as), com toques, abraços, beijos... e muitas perguntas: 

- Hoje vai ter aula? 

- O que vamos fazer hoje? 

- Vai ter música? 
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Fui compreendendo que o que li e vi no Planejamento ‘oficial’ não aprisionava 

as práticas cotidianas vividas naquele contexto, e movimentava o currículo estrito 

transformando-o em currículos ricos, criativos e mais, tecidos por coletivos onde 

participavam docentes e discentes. 

Sentamos para conversar, durante o recreio e elas foram falando... 

- Nós procuramos ouvir os (as) alunos(as), trazer coisas que eles(as) pedem, 

como músicas... 

- Não são todos que gostam de jogar valendo pontos, eu nunca começo a aula 

direto com jogo, faço brincadeiras e eles(as) adoram ...correr, pular.... 

- Em muitos momentos deixo cada grupo fazer uma coisa diferente, depois eu 

junto para fazer um jogo... 

- Trabalho com as regras das madalidades esportivas, mas não é só da maneira 

do jogo mesmo, oficial, por exemplo, no volei, tem que ter seis de cada lada, as vezes 

divido toda a quadra e faço um monte de quadrinhas para eles(as) jogarem sem a 

preocupação de que tem que acertar tudo, se não os outros vão reparar... assim todo 

mundo brinca.... 

-As equipes de competição só se formam mesmo nos horários de treinos que 

temos para prepará-los para os jogos, nas aulas jogam meninos com meninas, quem 

sabe e quem quer jogar.  

Fui assistir algumas aulas e com autorização da Direção pude fotografar. As 

imagens dialogam em sintonia com as vozes das professoras. Com Certeau digo que o 

cotidiano se inventa com mil maneiras de caça não autorizada (1994, p. 101). 

As professoras e os alunos(as) em suas convivências cotidianas são praticantes 

de um currículo imposto e utilizam, as falhas que as conjunturas vão abrindo na 

vigilância do poder proprietário. Criam ali surpresas. Conseguem estar onde ninguém 

espera. É astúcia.(1994, p. 101). São  criadores (as) de tessituras de conhecimentos 

outros, trocados, ensinados, aprendidos, discutidos, que podem não estar prescritos no 

documento oficial, mas que fazem parte da vida, portanto, com prazeres e com 

frustações são realizados na prática cotidiana do currículo vivido.  

Observo na imagem abaixo (II), ‘aquela aula’, pela qual os alunos(as) esperam 

com ansiedade, que nas falas das professoras não é só o jogo, que começa com 

movimentos de dança e vejam lá no fundo da imagem, tem o aparelho de som, a música 

que tanto eles(as) gostam. Meninos e meninas se movimentam e dançam, cada um ou 
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uma do seu modo, para o lado que tem mais jeito, levantam e mexem os braços como 

podem e querem, e dá até para uma paradinha para ajeitar o cabelo e começar a dançar 

de novo, pois não há cobranças de modelos, de jestos iguais, dá para dançar, para se 

movimentar e sorrir. 

 Cada um e cada uma com seus corpossentidos flutuam e deixam fluir seus 

sentidos em múltiplas e diversas intensidades. A tabela de basquete está lá, exposta na 

imagem no alto da quadra, porém não é soberana como parecia ser nos documentos 

oficiais que definem o currículo da escola, pode e deve ser utilizada, mas nunca imposta 

e absolutizada reduzindo toda potencialidade que expõe o cotidiano dessa aula. É assim 

que me mostram essas professoraspesquisadoras  que criam e produzem conhecimentos 

e metodologias de ensinaraprender.  

    

 

     Imagem II 
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Imagem III 

Essa foto é do segundo tempo da aula, e é daquele momento onde “o jogo não é 

só o oficial” como disse uma professora, com criatividade uma quadra oficial é dividida 

em muitas pequenas quadras, espaçostempos de jogar com prazer sem exigências de 

regras oficiais e de rendimentos. Vi essa outra arrumação ser feita pelos (as) alunos (as) 

com muita s brincadeiras e descontração, demonstrando a motivação para participar 

dessa atividade. Observo também, que não tem padrões estabelecidos para essa 

empreitada, pode o tênis rosa, a calça comprida, a bermuda, a camisa e a camiseta, pode 

também ser alto, baixo, magro ou gordo, pode ser menino com menino ou menino com 

menina, pode participar e se sentir livre, respeitado e feliz, mas também pode não estar 

disposto, pode ter se chateado por alguma coisa, pode até só olhar e não jogar, como faz 

o menino sentado no canto esquerdo da foto e como também fazem duas meninas que, 

um pouco escondidas na imagem, conversam atrás, sentadas no banco. 

Fui conversar com essas duas meninas e perguntei por que não estavam 

brincando. Uma me disse que estava menstruada e indisposta e a outra disse que depois 

ia entrar, mas por hora fazia companhia e conversava com a amiga. A professora atenta 
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andava pela quadra e sempre que solicitada estava lá ou às vezes, tomava a iniciativa e 

chegava conversando com um ou com outra. O clima da aula era de paz e tranqüilidade. 

 

Imagem IV 

 

 

  

Aqui, em outra aula, junto quem quer para fazer um jogo..., me disse uma 

professora. E como pude ver, eles (as) se candidatam aos jogos e não tem a preocupação 

do maior que não quer jogar com um (uma) menor, do menino que vai jogar no time 

que tem mais meninas,... cada um (uma) é, e pode ser do seu jeito e com suas 

peculiaridades, pois o clima que é impresso pela professora que organiza não expressa a 

competitividade como foco central das aulas. Ou seja, as aulas de Educação Física são 

mesmo para todos e todas com suas semelhanças e diferenças, com suas satisfações e 

insatisfações, pois isso é um encontro de jovens num espaçotempo cotidiano da escola, 

onde há coisas boas e coisas não tão boas, digamos assim, como no cotidiano de suas 

vidas foradentro e dentrofora da escola. 



15 

 

Para o final dessa conversa: trago apenas um (re) início 

 

Aprendi muitas coisas no caminho dessas minhas andanças nessa escola, 

posso até ter ensinado algumas outras. Porém, não é esse o processo inacabado de 

formação de uma professorapesquisadora interessada na escola e na potencialidade dos 

corpossentidos nesse espaçotempo? 

Com as pesquisas com os cotidianos acredito que mergulhando com todos os 

sentidos (ALVES: 2001), no cotidiano da escola, vamos aprendendo a perceber a 

potência das redes cotidianas que invadem as grades da escola, bem como, as tramas 

que se tecem com os sujeitos que a fazem acontecer. São essas tramas que movimentam 

o currículo oficial e que potencializam muitos currículos vividos, mais amplos e 

potentes do que os documentos oficiais. 

Com Ferraço, assumo que pensar os currículos de uma escola implica, 

então, viver seu cotidiano, o que inclui, além do que é formal, e tradicionalmente 

estudado, toda dinâmica das relações estabelecidas. (2007, p.74). 

Portanto, é com esse mesmo professorpesquisador (2004), que também 

quero de antemão, deixar registrado o meu otimismo em relação às escolas e aos 

atoresautores praticantes desses cotidianos, inundados de vida e encharcados de 

esperança por um mundo melhor. Com isso, reafirmo a minha aposta que na escola não 

há só os corpos moldados e controlados. Os corpossentidos estão lá. 

Num livro organizado pela pesquisadora Marisa Vorraber Costa, ela 

entrevistas outros pesquisadores (as) no campo da Educação e as conversas giram 

entorno de uma questão central: - A escola tem futuro? Dentre as muitas interessantes 

discussões que essa indagação provoca, termino esse texto com uma fala, com o qual 

tenho pleno acordo, que foi dita pela Professora Nilda Alves. Disse ela: 
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Acho que a escola sempre foi um lugar de muita dedicação das professoras, e 
todas as minhas pesquisas têm mostrado isso. Nesse sentido, acho que ela 
continua a mesma, e ao contrário do que dizem que as pessoas não querem 
mais nada, constatamos notável dedicação à escola.  A segunda questão que 
talvez pudesse ser pensada, que conseguimos ver através dessa história não-
oficial da escola, é que, de fato, a escola nunca teve grades nem muros, pois 
quem está lá dentro são os sujeitos sociais, e eles carregam com eles tudo 
aquilo que têm e são. Isso eu acho que não mudou. Mas acho que você quer 
saber é se a potencialidade da escola continua, e creio que sim. (2003, p. 94). 

 

Daqui em diante, continuamos conversando, todos nós que acreditamos na 

potencialidade das escolas para a vida e lutando pelo direito a ela para tantos e tantas 

que ainda continuam excluídos. 
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