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Para começo de conversa, gostaria de focar o corpo, o movimento e o 
brincar na Educação Física Escolar. Como professora de Educação Física, 
portanto, sujeito desse processo, trago minhas experiências sob um olhar 
de quem está imbricada nas relações que ali surgem, naqueles dias, 
naquelas aulas, com meus alunos e alunas. 
 
Falo de uma atividade diferenciada, por si só, contexto e singularidades. 
Mas o que seria uma prática, assim? Acredito que a diferenciação passa 
por vários detalhes, é tecida por muitos fios, mas eu diria que essa 
tessitura não fica por conta de materiais sofisticados, aparelho de última 
geração, quadras fabulosas ou ainda, por outra vertente, não seria por 
valorizar a homogeneidade e a hierarquização, princípios estes, que 
norteiam a visão de mundo cartesiano, tão presentes, ainda, nos modos 
e práticas nas escolas. Ela é única, principalmente por causa das relações 
que ali se estabelecem. 
 
Ao ver essa foto de Pedro, lembro-me daquele instante com este aluno. 
Sua movimentação corporal, interagindo com o material, com o espaço e 
com os outros sujeitos ao seu redor. Esta imagem reflete a 
expressividade, a plasticidade de um momento. Singularidades que não 
voltam mais.  
 
Querendo ou não, nem eu mesma conseguiria focalizar da mesma forma 
este momento, pois já não sou como antes. São nessas redes de relações 
cotidianas que eu e os meus alunos e alunas nos transformamos, criando 
saberes, a partir das vivências, dos jogos, das brincadeiras, das situações 
desafiadoras e instigantes, dos momentos de prazer e desprazer, de 
sucessos e insucessos, das relações de afetos e desafetos que acontecem 
no dia a dia, na sala de aula, neste caso, a “quadra de aula”.  



Esta prática faz parte de um projeto sobre materiais alternativos nas 
aulas de educação física no colégio Santa Teresa de Jesus, com intuito de 
incentivar a espontaneidade e a criatividade. Neste sentido, o que se vê 
são crianças experimentando, explorando, construindo e construindo-se.  
 
Pude perceber, pouco a pouco, que os alunos e alunas dispersos pelo 
pátio produziam conhecimentos individual e coletivamente e que esta 
dispersão não era sinônimo de falta de limite ou de desordem, mas sim 
uma prática carregada de sentidos para os que a vivenciam. Uma prática 
pautada na multiplicidade de sons e contatos. 
 

 
 
Puxando pelo fio de minhas memórias, lembro desta cena, da imagem ao 
lado, quando as crianças iam e vinham com os panos enrolados, se 
agrupavam e desagrupavam, brincavam e nos imaginários infantis 
aconteciam disfarces, fantasmas e heróis. 
 
Neste momento, a prática não está mais preocupada em levar modelos 
prontos e propostas com regras impostas. Mas sim, uma prática 
comprometida com uma dimensão de valores voltados para uma 
proposta educativa emancipadora e potencializadora de criatividades. 
Portanto, um momento de autoconhecimento dos limites e possibilidades, 
de relações simultâneas com iguais e diferentes. Um espaçotempo na 
escola em que os alunos e alunas não têm um corpo mais são 
indissociavelmente eles (as) mesmos(as) os seus corpos. Sendo assim, 
quaisquer corpos, gordos, magros, altos, baixos, pretos, brancos. Enfim, 
um lugar onde poderiam ser eles mesmos. 
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