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Resumo

Os processos formativos nas escolas com jornada ampliada têm configurações diferentes das
convencionais. Os tempos, espaços e sujeitos e saberes compõem estes processos. A formação dependerá
das relações entre os sujeitos: alunos, professores, gestores, funcionários e responsáveis; também da
operacionalização do tempo, espaço e currículo, constituindo-se o Projeto Político Pedagógico. Acreditamos
que tempos e espaços materializados nas aulas de educação física, podem ser fatores que favorecem a
democracia. Entendemos, com Carvalho, Gallo, Soares e Cavaliere, que encontros na escola,
especificamente nas aulas de educação física e seus desdobramentos, possibilitam experiências que
oportunizam uma formação dialética para os sujeitos envolvidos. O artigo nos ajuda a pensar na
relevância do coletivo para as ações educativas e a diversidade dos sujeitos e dos saberes.

Palavras-chave: Formação. Educação Física. Democracia

SCHOOL DEMOCRATIC PROCESSES-PHYSICAL EDUCATION AT SCHOOL WITH EXTENDED JOURNEY

Summary

The formative processes in schools with extended journey have different settings. Times, venues and
subject and knowledge make up these processes. The training will depend on the relationship between the
subject: students, teachers, managers, employees and managers; also the operation of time, space and
curriculum, becoming the Pedagogical political project. We believe that time and spaces materialized in
physical education classes, may be factors that favor democracy. We believe, with Carvalho, Gallo, and
Cavaliere, that meetings at the school, specifically in physical education classes and their developments,
provide experiences that create opportunities a dialectic for the subjects involved. The article helps us to
think about the relevance of the collective for the educational activities and the diversity of subjects and of
knowledge.
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A poesia está guardada nas palavras – é tudo que

eu sei.

Meu fado é o de não saber quase tudo.
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Sobre o nada eu tenho profundidades.

Não tenho conexões com a realidade.

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro.

Para mim poderoso é aquele que descobre as

Insignificâncias (do mundo e as nossas).

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil.

Sou fraco para elogios.

(Manuel de Barros, do livro Tratado Geral das Grandezas do Ínfimo)

Ampliação da jornada escolar- Que tempo é esse Eu quero saber!!!

O presente texto é um recorte do cotidiano de uma escola da periferia da cidade do Rio de Janeiro, que
tem em sua configuração atual a jornada ampliada. Atende, atualmente a turmas de educação infantil, do
ensino fundamental (do primeiro ao quinto ano), classe especial e Educação de Jovens e Adultos.

Desde o ano de 2012 a escola passou a ser escola de Turno único de Sete horas, que prevê que as turmas
de ensino fundamental permaneçam com em atividades pedagógicas das 8h às 15h e depois permaneçam
na escola até às 17h, nas oficinas do Programa Mais Educação.

Essa configuração de tempo modificou a grade da disciplina educação física, passando de dois tempos
semanais de cinqüenta minutos para três tempos, no caso das turmas de ensino fundamental.

A ampliação do tempo escolar tem nos trazido inúmeros questionamentos acerca da educação e de seus
processos e do trabalho específico da educação física neste contexto.

No que se refere aos processos escolares, entendemos que todos os sujeitos ali envolvidos participam da
formação de cada um e de todos. Não se trata especificamente de formação de professores, mas de
processos formativos, onde estão presentes as questões políticas, as intencionalidades, as concepções de
sociedade, os saberes e os sujeitos.

Destacamos uma ideia de formação que é conceber a construção do sujeito ao longo de sua história, de
sua vida, considerando as várias dimensões nas quais está envolvido. Estas dimensões constituem suas
corporeidades, forjadas desde o início de sua existência pela biologia, afetividade, cultura, sociedade,
economia, enfim estar no mundo, ser afetado por ele e afetá-lo.

Conforme os sujeitos estão no mundo, suas relações acontecem de acordo com a realidade deste mundo.
Entram em cena as produções individuais e coletivas que vão sendo incorporadas, ou não, pelos sujeitos e
vão dando o tom das relações estabelecidas e por estabelecer entre os sujeitos e outros sujeitos, entre os
sujeitos e o trabalho, entre os sujeitos e o conhecimento.

Estas relações não se constituem isoladas, separadas entre si. Elas materializam um contexto, uma forma
de viver das pessoas.

Neste sentido, formação é construção de si mesmo; e essa formação se dá e dará onde o sujeito estiver,
onde for possível a experiência, o atravessamento.

Na sociedade em que estamos mergulhados sobram possibilidades de formação para um rumo já
conhecido, o do capitalismo desmedido, pois nosso país tem demonstrado ser, ao longo dos tempos, um
lugar excludente para muitos
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Na perspectiva da lógica dominante, formar é criar sujeitos/subjetividades que aceitem essa mesma
lógica, incutindo nos sujeitos o individualismo, a competitividade e muitas vezes o esquecimento de si
mesmo e do outro como humanidade/humano e com todas as necessidades e possibilidades que isto
acarreta. Martins (2002, p.35) traz a ideia de que “são descartáveis. Esse é o extremo histórico da
coisificação da pessoa e de sua alienação”.

Uma escola que tem em sua organização uma jornada ampliada deve questionar o tipo de concepções que
tem acerca do sujeito, da sociedade e do que considera formação. Temos buscado ampliar os espaços de
diálogos, para que possamos aproveitar o aumento do tempo de maneira a colaborar com a formação para
emancipação e não apenas para estar mais tempo na escola, com mais atividades propostas para
preenchimento deste tempo, de forma arbitrária e aleatória.

As justificativas de ampliação do tempo escolar no Brasil parte de algumas correntes, que, de acordo com
Cavaliere, são baseadas “tanto em concepções autoritárias ou assistencialistas como em concepções
democráticas ou que se pretendem emancipatórias”. Entendemos que a

(...) concepção democrática de escola de tempo integral imagina que ela possa
cumprir um papel emancipatório. O tempo integral seria um meio a proporcionar
uma educação mais efetiva do ponto de vista cultural, com o aprofundamento dos
conhecimentos, do espírito crítico e das vivências democráticas. A permanência
por mais tempo na escola garantiria melhor desempenho em relação aos saberes
escolares, os quais seriam ferramentas para a emancipação. (CAVALIERE, 2007,
p. 1029)

Não é simples fazer uma escolha entre as concepções e seguir em frente. É preciso antes entender o
contexto no qual a escola está inserida, que políticas públicas a atravessam e jamais perder de vista a
importância da fundamentação político-pedagógica de tempo ampliado.

Neste sentido, precisamos indagar cotidianamente o papel da escola, não nos esquecendo de que
consideramos o sujeito como produtor de conhecimento e com direito à uma formação crítica, criativa,
com vias à democracia. Assim, o tempo ampliado

(...) pode ser um grande aliado, desde que as instituições tenham as condições
necessárias para que em seu interior ocorram experiências de compartilhamento
e reflexão. Para isso, além de definições curriculares compatíveis, toda uma
infra-estrutura precisa ser preparada do ponto de vista de espaços, dos
profissionais e da organização do tempo. Numa escola de tempo integral, as
atividades ligadas às necessidades ordinárias da vida (alimentação, higiene,
saúde), à cultura, à arte, ao lazer, à organização coletiva, à tomada de decisões,
são potencializadas e adquirem uma dimensão educativa. (CAVALIERE, 2007, p.
1022)

As atividades que podem ser potencializadas e adquirirem a dimensão educativa desejada precisam estar
de acordo com as necessidades e interesses do coletivo. Para tal intento, necessário é que o diálogo seja
parte de todos os momentos do processo. Que seja a materialização das reflexões individuais e coletivas,
rumo a um projeto de escola que forme para as escolhas, para compartilhar os saberes.

Escola como possibilidade de formação para todos

Todos caminhos trilham para gente se ver
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Todas trilhas caminham pra gente se achar, viu

Há qualquer distância o outro te alcança.

(Trecho da música Tudo diferente, de Maria Gadú)

Pensamos na perspectiva de que formação é possibilidade de compartilhar saberes. Assim, os professores,
os estudantes, os gestores, os funcionários, estamos todos em constante processo de formação, afinal
uma das funções da escola é ensino e aprendizagem, e se lá estamos, quase que diariamente, com
saberes nossos saberes e ainda não saberes. Isso nos torna sujeitos em formação permanente.

Desta forma destacamos a importância do trabalho coletivo, e a partir dele temos buscado possibilidades
de encontros que favoreçam a formação. Os encontro entre os professores e gestores tem se dado em
alguns momentos que são legitimados pela Prefeitura, que são os centros de estudos, que ocorrem uma
vez por mês, os conselhos de classe, um a cada bimestre e também os horários complementares, onde
cada professor tem garantido um terço de sua carga horária para planejamento de suas aulas, para
registro de seu trabalho e também para formação.

Por iniciativa de alguns professores construímos espaços outros de possibilidade de encontro e formação,
que ainda não são legitimados pela Prefeitura, mas que tem sido bastante relevante para nossos processos
formativos no cotidiano.

Temos um grupo de estudos que acontece a cada quinze dias, onde podemos optar por discutir o que
desejarmos, utilizando vários materiais de apoio, como artigos, vídeos, livros, e principalmente, podemos
nos lançar à experiência de ouvirmos, sermos ouvidos e buscarmos estratégias próprias do grupo para as
questões que levantamos. Pensamos que podemos provocar, em nós e no outro, ações que possibilitem
experiência, que

(...) é o que nos passa, ou o que nos acontece, ou o que nos toca. Não o que
passa ou o que acontece, ou o que toca, mas o que nos passa, o que nos
acontece ou o que nos toca. A cada dia passam muitas coisas, porém, ao mesmo
tempo, quase nada nos passa. Dir-se-ia que tudo o que passa está organizado
para que nada nos passe. (LARROSA, 2004, p. 154).

Na formação permanente que acreditamos, cada envolvido é considerado como sujeito da experiência,
logo é

(...) um sujeito ex-posto. Do ponto de vista da experiência, o importante não é
nem a posição (nossa maneira de pôr-nos), nem a o-posição (nossa maneira de
opor-nos), nem a imposição (nossa maneira de impor-nos), nem a proposição
(nossa maneira de propor-nos), mas a exposição, nossa maneira de expor-nos,
com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e risco. Por isso é incapaz de
experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se impõe, mas não se ex-põe. É
incapaz de experiência aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece,
a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada lhe afeta, a
quem nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere. (LARROSA, ob. cit., p. 161)

Consideramos que esses encontros que fazemos, nos colocam em posição de exposição, pois nos
permitimos que sejamos atravessados pelas narrativas do outro, de forma que produzimos conhecimento
e os experimentamos em nosso cotidiano.
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Um outro momento criado por nós é Cine debate, cujo nome é CIEP Em cena, que acontece a cada
bimestre, com um convidado da própria escola, ou da comunidade, e cujo objetivo maior é oportunizar a
reflexão, o debate a partir da linguagem do cinema. Acreditamos que podemos desenvolver o conceito de
alteridade, de deslocar nosso olhar e ampliar as possibilidades formativas.

Quando pensamos e utilizados outras linguagens na escola, percebemos o quanto há em nós de
pesquisadores, de curiosos, de vontade de ir elem do instituído. Muitas concepções, presentes na
formação e no cotidiano, tratam apenas de reproduzir e engessar os conhecimentos, os saberes, a cultura.
É desejo questioná-las e superá-las, dando lugar às práticas voltadas para a construção de saberes de
forma coletiva, através do encontro de diferentes corporeidades, com diferentes marcas, histórias, gostos,
memórias. Ao falarmos de encontro, evidenciamos a multiplicidade de outros, de sujeitos, porque o

(...) tema do outro é um dos grandes problemas a serem pensados pela
educação. A questão é saber se, quando falamos em alteridade na educação,
estamos, de fato, falando no outro e na possibilidade de encontros, ou se
estamos falando do mesmo, e sempre da redução ao mesmo, portanto sem
qualquer possibilidade de encontro. (GALLO, 2008, p.1)

Estas possibilidades de encontro são oportunidades de educação do olhar para o outro, pois se não
buscarmos estratégias de fuga da lógica vigente, poderemos ser engolidos pela falta de tempo para
compartilhar, apesar de a jornada ser ampliada.

Assim, acreditamos que estamos no caminho de práticas formativas democráticas, pois o outro está
presente na escola e temos possibilidade de nos organizarmos enquanto coletividade.

Educação física, corporeidades e experiências- a democracia na escola potencializando os sujeitos

Essa ciranda não é minha só

Ela é de todos nós, ela é de todos nós

Pra se dançar ciranda juntamos mão com mão

Formando uma roda, cantando essa canção

(Trecho da música “Minha ciranda”, de Lia de Itamaracá)

Ao refletirmos sobre as crianças da escola, pensamos nas diferentes corporeidades. Compreendemos que
a educação física escolar pode ser composta de possibilidades de desenvolver trabalhos voltados para a
valorização das vivências dos sujeitos, no sentido de ampliar as práticas corporais de todos e construir
saberes para todos.

Quando nos dispomos a buscar os sentidos que atribuímos para a educação física, trilhamos os caminhos
da perspectiva da cultura corporal (Soares, 1992), onde os jogos, as danças, as lutas, as brincadeiras, os
esportes, as ginásticas são conteúdos de ensino e práticas socialmente construídas, desenvolvidas e
modificadas ao longo da história da humanidade.

A educação física na escola vai tratar dos conhecimentos específicos, mas pode também trabalhar de
forma significativa, realizando um diálogo com o contexto em que estamos inseridos (escola, alunos e
alunas, professores), problematizando e ampliando os saberes dos envolvidos no processo de
escolarização. A partir deste viés, as aulas podem ser mobilizadoras, ou não, de potenciais de
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aprendizagem, considerando que

Esta escola como lugar de conhecer, estaria colocando, para o aluno, o que há de
grandioso na ciência, ou seja, o homem diante da dúvida, diante de um processo
que se constrói pelos erros e pela negação (...) por rupturas e continuidades e,
sobretudo, por interesses humanos. Para isto é preciso o desafio. Não se desafia
a inteligência do aluno com repetição do que ele já sabe ou com a reprodução
superficial do que as mídias oferecem, ou ainda, com o pronto atendimento dem.
o desejo da criança e do jovem. O desejo também é construído socialmente...
gosta-se, em princípio, do que se conhece. Rejeita-se, em princípio, o
desconhecido, o difícil, o elaborado.

(SOARES, 1996, p. 7)

No cotidiano da escola em questão, há um diferencial que nos tem feito pensar sobre a forma de
organização e desenvolvimento do trabalho pedagógico da educação física. A escola é um Centro
Integrado de Educação Pública (CIEP) e as narrativas referem-se às turmas do ensino fundamental, pois
neste grupo houve mudança de carga horária da educação física, como já citado, de dois tempos semanais
para três.

A ampliação de tempo nos provoca a pensar em novas estratégias, novas possibilidades de trabalho com
as turmas, pois pode oportunizar o desenvolvimento de ações que também ampliem o olhar para as
corporeidades dos sujeitos ali presentes e para as condições de permanência destes sujeitos na escola
nesta nova configuração de tempo escolar.

Entendemos que um trabalho pedagógico necessita de atravessamentos do projeto político pedagógico, do
projeto de educação física, de planejamento das aulas.

O trabalho vem sendo realizado priorizando o diálogo com as crianças. Tem sido exercício freqüente de ler
os corpos no cotidiano. Há documentos de referência, como as orientações curriculares, como as diretrizes
do programa Escola 3.0, mas na hora da práxis o que dá o tom são as vozes, os gestos, humores e
olhares, e até a ausência destas mesmas vozes, gestos etc.

O dia em que as aulas compreendem dois tempos seguidos de cinqüenta minutos tem sido marco de
referência para problematizações acerca do trato do nosso trabalho. Alguns questionamentos tem trazido
desafios para a formação de professores, como por exemplo lidar com o desgaste físico das crianças, com
uma necessária organização do tempo das atividades que serão desenvolvidas, entre outros.

É imprescindível que nos coloquemos, enquanto professores e professoras, no lugar inegável de
pesquisadores, pois a busca por soluções, por possibilidades de tornar o trabalho o melhor possível, diante
das condições que são postas e, muitas vezes, impostas, é na maioria das vezes solitária, mas não temos
nos deixado abater, ao contrário, assumimos nossa corporeidade de inteireza por um lado e também uma
de nossas marcas como seres humanos que é nossa incompletude,

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mais ainda, a
inconclusão que se reconhece a si mesma, implica necessariamente a inserção do
sujeito inacabado num permanente processo social de busca.
Histórico-sócio-culturais, mulheres e homens nos tornamos seres em quem a
curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se
torna fundante da produção do conhecimento. Mais ainda, a curiosidade é já
conhecimento. Como a linguagem que anima a curiosidade e com ela se anima, é
também conhecimento e não só expressão dele (FREIRE, 2001, p.55).
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Esta busca constante nos oportuniza conhecer, compreender e dar novos sentidos às práticas pedagógicas.

O tempo ampliado possibilita um olhar mais apurado para as relações que se estabelecem entre os
sujeitos do processo (as crianças, a professora de educação física, a professora da turma, os
responsáveis), pois estar junto pode potencializar as relações e como afirma Najmanovich (2001p. 103) “o
corpo não é somente território próprio, mas o lugar de encontro”, considerando assim que

A partir desta perspectiva vincular, o corpo não existe desvinculado das nossas
vivências, crenças, experiências, não flutua imaculado na eternidade, mas é
forjado na história humana que transcorre sempre num ambiente povoado de
outros seres e entidades com os que estamos profundamente entrelaçados.
(op.cit. p. 99)

A ênfase na corporeidade torna possível tratar com esses sujeitos considerando suas marcas,
características e potencialidades. Vem então a necessidade de ações que promovam o desenvolvimento do
reconhecimento, da autonomia, e só é possível quando nós professores nos percebemos como
observadores, articuladores, interventores, constituídos e constituintes do cotidiano. Podemos assim
promover uma práxis mais crítica, em que

Trata-se, então, de levar a sério o desafio de gerar novas articulações, de pensar
as diversas paisagens vitais nas quais possa habitar um sujeito corporificado,
profundamente enraizado em sua cultura, atravessado por múltiplos encontros (e
desencontros), altamente interativo, sensível e emotivo, em permanente
formação e transformação co-evolutiva com outros sujeitos e com o meio
ambiente. (op. cit. p.104)

Muitas das ações que eram feitas anteriormente, porque constituem, ao nosso olhar, exercício de
criticidade e emancipação, podem agora ser desdobradas e olhadas com outras lentes (diferentes das
convencionais). Um exemplo é o que chamamos de roda da combinação, que acontece no início das aulas.
Este momento é a chegada de todos nós, nos cumprimentamos, contamos nossas novidades, os alunos e
alunas organizam suas mochilas e pastas e partimos para as ditas combinações. Conversamos sobre a
aula anterior e expomos as atividades previstas para aula. Perguntamos aos alunos o que eles acham, se
eles gostariam de mudar algo, se tem propostas. Enfim, é um momento em que decisões são tomadas e
que há tempo para experimentar estas decisões que chamaremos inicialmente de escolhas
compartilhadas.

Uma outra questão que o tempo ampliado nos permite desdobrar é o pertencimento, o reconhecimento da
mobilidade dos corpos no cotidiano escolar, por parte das crianças e dos adultos que com elas estão nos
diversos momentos pedagógicos (as aulas em questão). Vejamos o fator deslocamento: todas as turmas
fazem fila para as mudanças de espaço: do pátio para a sala, da sala para o refeitório, do refeitório para a
sala de vídeo etc. Observamos inúmeras variações de estilos de fila, mas todas elas, ao nosso ver,
materializam as marcas de poder e de controle sobre o corpo. Muitas vezes vemos crianças com as mãos
para trás, com a cabeça baixa, com as mãos sobre o ombro do colega da frente.

O dispositivo da ordenação destas filas, implica em marcas corporais pautadas na dimensão biológica,
onde o menor em estatura é sempre o primeiro e o maior sempre o último, caracterizando uma ordem
crescente. Este tipo de ordenação nos parece um mecanismo de controle imediato, pois desta forma é
possível visualizar e vigiar os alunos em seus respectivos “lugares”.

No desenrolar do trabalho com as crianças do primeiro e terceiro ano do ensino fundamental – que tem
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sido nosso foco- percebemos que podemos problematizar estas ações a partir de experiências pautadas no
diálogo e na experiência. Conversamos com as crianças sobre o por quê de fazer fila e muitas não sabiam
explicar o motivo, outras imediatamente diziam que era para ficar quietinhos, para ficar bonitos. Nossa
proposta inicial era de compreenderem que há a necessidade de uma organização para os deslocamentos
e que esta organização deve ser pensada individualmente e coletivamente. Perguntamos se era justo, se
era bom para todos quando o menor é sempre o primeiro, perguntamos se o último gosta de ser sempre o
último, se gostariam de experimentar outros lugares na fila e se eles pensam em outras formas de
deslocamento pela escola.

A escuta das falas das crianças tem oportunizado desdobramentos de diversas propostas de organização.
Em princípio não há intenção de simplesmente mudar bruscamente o estabelecido, mas sim de
problematizar e criar estratégias possíveis que tenham sentido e que contribuam para o exercício do
questionamento, da criticidade e da emancipação, trilhando caminhos da democracia na escola.

Os alunos têm trazido questões em relação este assunto. Uma delas é a de fazer fila com ordem de
estatura contrária à estabelecida, eles fazem começando do maior; outra é a fila por ordem alfabética a
partir dos nomes, por times sorteados, primeiros os flamenguistas, depois os tricolores e assim por diante.
Vale lembrar que a nossa intervenção pedagógica questiona as crianças no sentido de oportunizar a
variação de organização respeitando as diversidades presentes. Se um dia os flamenguistas foram na
frente, precisaremos que os torcedores de outros times também experimentem os variados lugares.

Há também a possibilidade que tem sido problematizada é a de não fazerem fila e buscarem outras formas
de deslocamento, considerando que estamos em um espaço coletivo, com muitas pessoas indo e vindo,
logo temos pensado juntos em estratégias que sejam interessantes para todos.

Questionar e problematizar estas questões tem se constituído um movimento de boicote às reproduções
de práticas hierarquizantes. Assim, através de ações que busquem o rompimento deste pensamento
instituído de poder centralizado na figura do professor e verticalizado, pensamos em práticas que superem
o instituído, afirmando a necessidade do trabalho coletivo e de correr os riscos, entendendo que

Ao buscar o caminho da invenção, entendendo-a como processo que também é
coletivo – pois, como inventar novas práticas pedagógicas, que incluam as
corporeidades, se nossas referências estão em modelos que seguram/dificultam
isso (CARVALHO, 2012, p. 97)

Ao nos propormos a trabalhar neste movimento temos a certeza de que o risco é parte do processo. Risco
de não acontecer da forma que planejamos, o que nos obriga constantemente a avaliar as condições em
que nosso trabalho se constitui.

Ao planejarmos nossas aulas temos tido o cuidado e a responsabilidade de afirmar a importância de todos,
entendendo que só podemos nos constituir sujeitos a partir quando falamos em encontro, evidenciamos a
multiplicidade de outros, de diferentes sujeitos, com diferentes corporeidades, porém, e o desejo de um
trabalho democrático é compartilhado com todos os sujeitos.

As aulas de educação física podem se constituir em um lugar e tempo de encontros, que possibilitam
experiências. Os encontros estão praticamente garantidos, mas temos questionado muito a qualidade
destes encontros, as relações que são estabelecidas a partir do lugar que cada sujeito ocupa neste
território.

Ao pensarmos nos objetivos do trabalho, quando abordamos o conteúdo jogos e brincadeiras populares no
primeiro ano, temos dado ênfase aos saberes das crianças da turma, pedindo que falem e brinquem do
que conhecem, que pesquisem, em suas casas, as diversas brincadeiras que faziam e fazem parte da vida
das pessoas da família. Fazemos aproximações com os diferentes jeitos de brincar e jogar um mesmo
jogo, materializando a multiplicidade de sujeitos e saberes que fazem parte da vida das crianças.
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Quando valorizamos tais saberes no espaço e tempo escolar potencializamos o reconhecimento por parte
de todos de sua importância para a aprendizagem do grupo, pois ampliam-se as formas de ver e fazer a
partir da experiência.

As aulas de educação física, por ter caráter predominantemente prático, é também desafio no que se
refere a pensar os sentidos do que propomos e nos desdobramentos para além do movimento pelo
movimento. Entendemos que

Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha, que não
tem medo do risco, por isso que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa,
em que se atua, em que se cria, em que se ama, se adivinha, a escola que
apaixonadamente diz sim à vida. (FREIRE, 1996, p.36)

Sobre o conteúdo jogos vale ressaltar que nas turmas de terceiro ano, a partir do nosso olhar preocupado
com o contexto, tem ficado evidente a competição, o individualismo. Temos ampliado o trabalho com os
jogos cooperativos, que oportunizam a convivência e superação das dificuldades e desafios em conjunto,
onde todos aprendem e ganham. Assim são

Jogos de compartilhar, unir pessoas, despertar a coragem para assumir riscos,
tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmos. Eles
reforçam a confiança pessoal e interpessoal, uma vez que, ganhar e perder são
apenas referências para o contínuo aperfeiçoamento de todos. (BROTTO, 2001, p.
46)

Nesses processos coletivos temos inúmeras possibilidades de recriar e construir o presente, afirmando as
diferentes corporeidades que formam os diferentes sujeitos e experiências no cotidiano escolar.

Um último relato sobre a prática se refere à criação de um mural das crianças. A partir de algumas falas
das crianças ao passarem pelos murais, foi percebido que havia uma certa distância entre o que continha
nos murais e as crianças. Elas passavam, olhavam, achavam lindos, mas parece que não se identificavam
com que os murais informavam. Uma delas relatou que na sua sala de aula havia um espaço para os
desenhos da turma, mas que não dava para o irmão ver, pois era de outra turma.

Pensamos, conversamos e resolvemos fazer um mural só das crianças, com o que consideram importante
para expor. As decisões são tomadas em fóruns, com crianças das turmas envolvidas e as possibilidades
tem sido muitas. Eles sugerem que sejam colocadas produções deles, mas não as que valem ponto.
Sugerem fotos da turma, espaço para achados e perdidos, poemas feitos por eles, tabelas de
campeonatos. Surgiu também a possibilidade de uma forma de correspondência entre as crianças.
Estamos em processo de construção destas práticas, lembrando que a busca é pela democracia.

Considerações provisórias

Nosso texto é um pequeno recorte de nosso cotidiano na escola com jornada ampliada. São muitos os
desafios e temos procurado, a cada dia, a cada encontro, nos fortalecer e práticas que possibilitem
enxergar, visibilizar e potencializar cada sujeito individualmente e coletivamente. Reconhecemos a escola
pública como espaço para potência, para exercício constante de educação do olhar para as diferenças,
para os saberes e para a formação permanente.
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