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RESUMO
Frente às novas configurações da sociedade e exigências do mundo contemporâneo, que
vêm interferindo na saúde e trabalho dos professores, o interesse desta pesquisa foi tecer as
relações entre os sujeitos e sua corporeidade, refletindo-se sobre a possibilidade de que
trabalhá-la pode contribuir para desenvolver e estimular a capacidade resiliente docente,
favorecendo seu desenvolvimento e melhores condições para lidar com as adversidades
com que se deparam. Há o predomínio de uma visão dicotômica que separa corpo e mente
e uma excessiva valorização da racionalidade, o que cria mais obstáculos para que os
docentes entrem em maior contato com seus corpos através de um processo de
autopercepção e autocuidado, assumindo com menos dificuldades seus compromissos com
a profissão e a vida. Assim, é preciso pensar estratégias para que esse profissional possa
enfrentar os desafios de sua realidade sem perder o equilíbrio. A pesquisa teve cunho
qualitativo e, para alcançar os objetivos propostos, foram utilizadas, como metodologia, a
aplicação de questionários para selecionar os sujeitos participantes da pesquisa, a
observação em sala de aula e a entrevista semiestruturada com as professoras pesquisadas.
No primeiro capítulo, foi abordado o conceito de corporeidade e estabelecidas relações
entre a corporeidade dos professores, suas condições de trabalho e seu adoecimento.
Posteriormente, foram tecidas as relações entre corporeidade e resiliência. No segundo
capítulo, é apontado como os docentes percebem suas condições de trabalho, como se
relacionam com seu corpo e como isto se reflete em sua vida pessoal e profissional, além
de se compreender como a corporeidade é percebida e vivenciada por eles e quais as
estratégias utilizadas para lidarem com as dificuldades de sua prática. No terceiro e último
capítulo, a Bioexpressão é apresentada como uma possibilidade de trabalhar a corporeidade
e estimular características resilientes, de modo a trazer contribuições viáveis para a prática
docente. Com o estudo, pode-se constatar que os profissionais têm dificuldade de se
reconhecerem como seres integrais e isso tem dificultado uma maior resiliência, visto que
esta e corporeidade têm ligação direta. Pôde-se constatar, ainda, que é necessário que os
professores invistam em sua capacidade resiliente e a Bioexpressão se mostra como uma
alternativa viável.
Palavras-chave: Trabalho docente. Corporeidade. Resiliência. Bioexpressão.
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ABSTRACT

Faced with new society configurations and demands of the contemporary world, which
have been interfering in the health and work of teachers, the interest of this research was to
weave relations between the subjects and their corporeality, reflecting on the possibility
that work on it can contribute to develop and stimulate the teaching resilient capacity,
encouraging their development and better conditions to deal with the adversities they face.
There is a predominance of a dichotomic view that separates body and mind and an
excessive value of rationality, which creates more obstacles for teachers to come into
closer contact with their bodies through a process of self-perception and self-care, taking
less difficulties with their commitments to the profession and life. So it´s necessary to think
strategies for that professional to meet the challenges of their reality without losing
balance. The research had qualitative approach and, to achieve the proposed objectives
were used as methodology, the application of questionnaires to select the subjects
participating in the research, the observation in the classroom and the semi-structured
interviews with the surveyed teachers. In the first chapter, it was approached the concept of
corporeality and established relationships between corporeality of teachers, their working
conditions and their illness. Subsequently, the relationship between corporeality and
resilience were woven. In the second chapter, it is shown how teachers realize their
working conditions, how they relate to their body and how this is reflected in their personal
and professional life, in addition of understanding how the corporeality is perceived and
experienced by them and which strategies were used to deal with the difficulties of their
practice. In the third and last chapter, the “Bioexpressão” is presented as a possibility to
work the corporeality and stimulate the resilient characteristics, in order to bring viable
contributions to the teaching practice. With this study, you can notice that professionals
have difficulty in recognizing themselves as complete human beings and this has hampered
a greater resilience since this corporeality has a direct connection. It could also be observed
that it is necessary for teachers to invest in their resilient capacity and “Bioexpressão”
shown as a viable alternative.
Keywords: Teaching work. Corporeality. Resilience. Bioexpressão.
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INTRODUÇÃO

Penso no que faço com fé. Faço o que devo fazer com amor. Eu me
esforço para ser a cada dia melhor, pois bondade também se aprende.
Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou
chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar; porque descobri, no caminho incerto
da vida, que o mais importante é decidir.
Cora Coralina

O mais importante é decidir. Decidir prosseguir os estudos ou não, decidir qual curso fazer,
decidir onde prestar o vestibular, decidir ir ou ficar, decidir prosseguir ou não. Enfim,
decidir! Decisões difíceis que, muitas vezes, culminaram em medo e vontade de desistir,
mas que contribuíram para meu processo de formação pessoal e profissional.
Em 2008, logo após a conclusão do ensino médio, decidi pelo curso de Pedagogia e pela
Universidade Federal de São del-Rei (UFSJ). Não foi uma escolha fácil, pois implicaria me
afastar dos familiares, deixar minha cidade, meus conhecidos e morar em outro lugar com
pessoas estranhas, além de ser um caminho novo, desconhecido. Não fazia ideia do que
seria uma vida universitária em todos os seus aspectos, seja o meio acadêmico com todas
as suas possibilidades, seja o viver em república, o aprender a me organizar e todas as
privações que seriam necessárias para permanecer fora de casa. Foram adaptações que se
deram ao longo do tempo.
Aos poucos, fui me inserindo neste universo e tomando conhecimento das várias
possibilidades que poderiam fazer parte do meu processo de formação. Percebi que a
Universidade não era apenas as aulas que iria assistir e toda a gama de conhecimento
oferecida pelos professores naquele momento, eu poderia ir além, havia mais caminhos
para aprofundar aqueles conhecimentos. E caberia a mim decidir procurá-los ou não.
Descobri que poderia participar de grupos de estudos, da pesquisa, da extensão,
seminários, congressos. Esforcei-me para poder desfrutar de todas essas possibilidades.
Logo no primeiro ano da graduação, fui apresentada ao Núcleo de Estudos: Corpo, Cultura,
Expressão e Linguagens (Neccel), coordenado pela professora Lucia Helena Pena Pereira,
onde tive os primeiros contatos com as pesquisas que estavam sendo realizadas com a
temática da corporeidade, um conceito complexo e fundamental, nos moldes teóricos e
vivenciais. Tal conceito surge como uma tentativa de resgatar a dimensão do sensível e
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trazer um novo olhar sobre os sujeitos e o mundo, tomando o ser em sua totalidade, afetiva,
cognitiva, motora além das relações estabelecidas com o meio. E, desde então, o meu
interesse pelo tema só cresceu, pois comecei a compreender que o nosso corpo é muito
mais que essa constituição material, somos seres que pensamos, sentimos e que tudo isso
vai estar relacionado com as nossas vivências, nossas culturas.
Tive a oportunidade de participar de um projeto de extensão, orientado por um grupo de
professores da Universidade, junto a uma escola pública aqui de São João del-Rei, que
culminou também em um projeto de pesquisa (Iniciação Científica), orientada pelo
professor Gilberto Aparecido Damiano, tendo como agência financiadora o CNPq. Esta
pesquisa buscava compreender a implantação do Projeto Acelerar para Vencer (PAV) pela
SEE/MG para enfrentar as elevadas taxas de defasagem idade-série no Ensino
Fundamental (EF), e um dos objetivos era entender como a corporeidade era percebida e
vivenciada pelos professores e alunos no processo de ensino aprendizagem. Na pesquisa,
aprofundamos o olhar para os alunos, devido à gama de dados que recolhemos e ao pouco
tempo para a finalização. Uma das conclusões a que chegamos com a pesquisa é que os
sujeitos envolvidos na ação educativa têm dificuldade de lidar com seu próprio corpo, suas
necessidades e que não compreendem a integralidade do ser, ou seja, a indissociabilidade
cognitiva, afetiva e motora, o que pode explicar a imperícia em lidar com as relações
advindas desse processo.
O contato e o convívio com as pesquisas e os pesquisadores que já trabalhavam com o
tema no Neccel, além das disciplinas relacionadas e os resultados encontrados na extensão
e na iniciação científica, ajudaram-me a aprofundar e prosseguir os estudos com essa
temática, voltando agora o olhar para o corpo do professor. Em 2012, iniciei o mestrado
com o projeto intitulado “O professor e seu corpo: os ossos do ofício. Reflexos da prática
pedagógica”.
Durante essa minha trajetória acadêmica, participando de congressos, seminários,
programas de voluntariado, extensão e pesquisa, pude notar que era muito recorrente por
parte dos professores, quando eu estava em contato com o ambiente escolar, certo
queixume com relação a suas vivências em sala de aula. Relatavam que viviam
estressados, cansados e que, muitas vezes, a rotina imposta pelo trabalho afetava sua saúde,
sua vida particular, e até pensavam em desistir da profissão.

13
Então, tais relatos me instigaram a aprofundar os estudos e refletir sobre as condições de
trabalho a que os professores são submetidos, a relação que estabelecem com o seu corpo,
como tais processos se refletem em sua prática e quais as estratégias utilizadas frente às
adversidades que a profissão confere, pois, como ressaltam Assunção, Barreto e Gasparini
(2005), as condições de trabalho nas escolas podem gerar sobre-esforço dos docentes na
realização de suas tarefas e, consequentemente, afetar seu desempenho e saúde.
Todas as experiências vividas refletem-se nos corpos dos sujeitos envolvidos, e não é
diferente no processo de ensino e aprendizagem. Sinteticamente, diz Assmann (1998, p.
29), que a “[...] aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal”. Educar
implica sempre marcar os corpos ou a corporeidade1. A corporeidade se coloca como chave
interpretativa central nesta pesquisa, pois, nela, se instalam os processos de aprendizagem
e a própria vivência humana. Por isso, Pereira (2010) considera a corporeidade, na
constituição dos professores e na prática pedagógica, altamente significativa e que
contribui para a formação integral do ser humano; o que ultrapassa os limites de uma
educação que valoriza o domínio de conteúdos e, espera que, antes, seja capaz de propiciar
o desenvolvimento pleno do cidadão, nos seus domínios afetivos, cognitivos e motores. O
profissional, tendo consciência dessa dimensão corpórea, compreenderá melhor seus
limites e lidará com mais facilidade com os problemas, tornando-se mais resiliente, ou seja,
capaz de passar pelas diversas dificuldades e/ou momentos difíceis ao longo de sua vida e
a eles se adaptar de forma mais conveniente para si mesmo, reagindo de forma mais
flexível. E uma das formas de se buscar saídas para tais dificuldades é através da
Bioexpressão, tema proposto e trabalhado por Pereira (2011), que reflete justamente isso,
um modo de compreender o ser humano e entrar em contato com ele, uma vez que o corpo
expressa a síntese do que somos e podemos. O nosso corpo reflete a nossa história de vida
e é importante estimular a autoexpressão e as possibilidades de superação dos limites
configurados.
O objetivo desta pesquisa consiste em investigar como os docentes das séries finais da
primeira etapa do ensino fundamental de escolas públicas sanjoanenses reconhecem a sua
dimensão corpórea, se a relacionam com o bem-estar no trabalho e se desenvolvem
estratégias para lidar com as dificuldades de sua prática. Será que conseguem fazer da sua
1 Conceito pós-dualista referente ao organismo vivo que supera as polarizações corpo/alma, cérebro/mente
(MERLEAU-PONTY, 2006).
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prática uma ação prazerosa? Gostam do seu trabalho? Desenvolvem estratégias para lidar
com as adversidades? Estabelecem relações com sua corporeidade? São questões que
nortearam o desenvolvimento deste trabalho. E ainda, temos como objetivo, apresentar e
discutir a Bioexpressão como uma possibilidade de trabalhar a corporeidade e estimular a
capacidade resiliente.
Estamos atravessando um contexto de transformações na indústria, na escola, na família, e
como ressalta Tavares (2011), muitas vezes, o que está sendo visto como o mais importante
é a corrida em busca de produção para atender as necessidades capitalistas vigentes. Os
valores e as emoções, por sua vez, acabam sendo deixados para segundo plano. O meu
interesse nesta pesquisa é tecer as relações entre os sujeitos e sua corporeidade e analisar
como trabalhá-la pode contribuir para desenvolver e estimular a capacidade resiliente,
favorecendo seu desenvolvimento em meio às adversidades com que o professor se depara.
Existem inúmeras formas de se buscar saídas para os problemas configurados, e uma forma
que considero possível é a Bioexpressão, por isso ela é apresentada como uma
possibilidade ao final deste trabalho.
Essa discussão é importante no sentido de tornar a prática pedagógica mais viável e menos
sofrida tanto para os educadores quanto para os educandos, pois, segundo Luckesi (2010),
os educadores têm como seu objeto de ação seres humanos em desenvolvimento e
formação nas suas diversas facetas – biológica, afetiva, psicomotora e social. Neste
contexto, é importante sinalizar a importância dos professores se reconhecerem como seres
complexos, que têm dimensões diversas que atuam integradamente, que têm limitações, e
que, se não conseguem lidar com seu próprio corpo, como lidarão com o dos seus alunos
que estão em pleno desenvolvimento?
A pesquisa teve cunho qualitativo, e para se alcançarem os objetivos propostos, foram
utilizados como instrumentos metodológicos a aplicação de questionários para selecionar
os sujeitos que participariam da pesquisa, e, selecionados os professores que contribuiriam
para o estudo, foi feita a observação em suas salas de aula e a entrevista semiestruturada.
O trabalho encontra-se organizado em três capítulos. No primeiro, busco conceituar
corporeidade e resiliência, estabelecendo algumas relações possíveis. Para tanto, com o
auxílio de autores como DAMÁSIO (1996), GALLO (2007), GONÇALVES (2009),
MATURANA (2001) entre outros, procuro perceber os múltiplos olhares e sentidos
atribuídos ao corpo para se chegar ao conceito de corporeidade. Em seguida, volto o olhar

15
para o corpo do professor, seu adoecimento e sua relação com a corporeidade, além de
buscar o conceito de resiliência em autores como TAVARES (2001), YUNES E
SZYMANSKI (2001). Por fim, as relações entre corporeidade e resiliência são
estabelecidas.
No segundo capítulo, tenho como objetivo apresentar o trabalho de campo, para isto,
explicito as escolhas metodológicas e os caminhos percorridos, e apresento a análise dos
dados coletados na pesquisa de campo em diálogo com o referencial teórico construído no
primeiro capítulo. Assim, aponto como os docentes percebem suas condições de trabalho,
como se relacionam com ele e como isto se reflete em seus corpos, além de compreender
como a corporeidade é percebida e vivenciada por eles e quais são as estratégias utilizadas
para lidar com as dificuldades advindas da prática pedagógica.
No terceiro e último capítulo, constatadas as dificuldades e a necessidade de as professoras
desenvolverem sua resiliência, apresento a Bioexpressão como uma possibilidade de
trabalhar a corporeidade e estimular características resilientes, criando relações entre as
observações e as falas das docentes com a proposta bioexpressiva e desta com as questões
tratadas no capítulo inicial, de modo a melhor evidenciar contribuições viáveis e amarrar
os fios da pesquisa. Acredito, desta forma, que é um modo de apresentar possibilidades
para os problemas constatados e dar um retorno às professoras que se dispuseram a
participar deste estudo.
Finalmente, em minhas últimas considerações, com o estudo, pudemos perceber que os
profissionais têm dificuldade de se reconhecerem como seres integrais e isso tem
dificultado a busca pela resiliência, visto que, resiliência e corporeidade têm ligação direta.
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CAPÍTULO 1
CORPOREIDADE E RESILIÊNCIA: TECENDO RELAÇÕES

É indispensável trabalhar, pois um mundo de criaturas passivas
seria também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um
sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao
dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer
pausas para olhar os lírios do campo e as aves no céu.
Érico Veríssimo

O ritmo da vida da nossa sociedade é cada vez mais intenso e estressante. Cada vez mais é
cobrado do indivíduo atender as demandas do seu meio e a corrida em busca de produção
se torna o centro de suas vivências. Esteve (1999) e Tavares (2001), em seus estudos,
observam que a nossa sociedade está se transformando em uma sociedade de corpos
doentes, refém de suas ambições.
O nosso corpo reflete aquilo que vivemos e é através dele que nos comunicamos com o
meio onde estamos inseridos e quando extrapolamos os limites configurados, certamente
ele nos dará sinais de que algo não está bem. Os autores destacam que o ritmo está tão
acelerado que estamos perdendo a sensibilidade de nos percebermos e reconhecer os sinais
que o nosso corpo nos dá. Como ressalta Érico Veríssimo, é necessário fazer pausas para
olhar os lírios do campo e as aves no céu. E eu ainda acrescentaria: é preciso também dar
voz ao nosso corpo. Ouvir o que ele tem a nos dizer, tentar desacelerar os ritmos e nos
perceber melhor.
Muitas das vezes, agimos como se estivéssemos usando um “piloto automático”, ou seja,
mergulhamos em uma rotina e não nos damos conta do que necessitamos, do que nos faz
bem; não enxergamos aquilo de que realmente precisamos. Agimos como que tomados por
uma cegueira. O nosso corpo se transforma em uma máquina refém da mídia, das
aparências. Mais do que nunca, “precisamos dar um sentido humano às nossas
construções”, buscando maneiras de nos conhecermos melhor, de cuidarmos de nós
mesmos e de termos tempo para nos deliciarmos com “os lírios no campo e as aves no
céu”.
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Sabemos que vivemos numa era de fragmentações; o trabalho, as relações estão
fragmentados, e por isso é preciso buscar maneiras de nos percebermos como seres
integrais, que agem, sentem e pensam. A visão da integralidade é recente, inicia-se no
século XX, o que justifica a dificuldade em entendê-la. Quando temos consciência da
totalidade do ser e podemos, também, nos perceber de uma forma mais ampla, temos mais
condições de lidar melhor com as dificuldades que encontramos no dia-a-dia.
O ser humano constitui-se pela integração de sentimentos, pensamentos e ações,
interagindo de forma dinâmica com o mundo ao seu redor. É através das experiências
corpóreas que muitos significados são criados e expressos. Nosso corpo transmite sinais
quando essas dimensões não estão em equilíbrio. Estudos como os de PEREIRA (2011) e
RESSURREIÇÃO (2005) vêm mostrando que muitas doenças são causadas pelo
desconhecimento do próprio corpo, pela incapacidade de lidar com as próprias emoções, de
expressar conflitos, enfim, de se autoconhecer.
O profissional docente, nesse processo, com as novas configurações assumidas pela escola,
se defronta com a necessidade de desempenhar vários papéis, muitas vezes contraditórios,
que lhe exigem manter o equilíbrio em várias situações. Isso nos faz refletir e perceber que
“assumir as novas funções que o contexto social exige dos professores supõe domínio de
uma ampla série de habilidades pessoais que não podem ser reduzidas ao âmbito da
acumulação do conhecimento” (ESTEVE, 1999, p. 38).
As dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar são muitas e bastante complexas, exigem
percepção de si e do entorno por parte dos sujeitos envolvidos e um conhecimento dos seus
desejos, anseios, enfim, do seu próprio corpo, para que o equilíbrio não seja perdido. Como
ressalta Pereira:
Tendo em vista o contexto atual de incertezas e de mudanças contínuas e
aceleradas, de uma enxurrada cotidiana de informações e de novos
conhecimentos, muitas vezes, contraditórias e paradoxais, mais do que
nunca se torna necessário desenvolver a capacidade de viver uma vida
mais saudável no sentido de estimular condições de flexibilização,
autonomia, senso crítico, expressão e sensibilidade. É fundamental
compreender melhor a nós mesmos [...] (2011, p. 14).

Tais condições a que se refere a autora, nos levam a ser mais resilientes, ou seja, capazes
de passar pelos percalços que a vida impõe sem perder o equilíbrio, sem “desmoronar”. E a
autora ainda destaca que as situações vividas no cotidiano vão marcando o nosso corpo e
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emoções mal trabalhadas podem trazer prejuízos à saúde, o que pode justificar, em parte,
os altos índices de adoecimento dos professores como a síndrome de burnout, o que será
abordado mais adiante.
Minha intenção ao propor este capítulo é, inicialmente, trazer o conceito de corporeidade,
que surge como uma tentativa de resgatar a dimensão do sensível e trazer um novo olhar
sobre os sujeitos e o mundo. Um olhar que incorpore a criatividade, a sensibilidade, a
ludicidade, a arte, a técnica, a política, e tudo aquilo mais que constitui a complexidade da
formação humana. Conceito este que busca ver o ser humano para além de uma
perspectiva reducionista, superando polarizações e dicotomias, como corpo/mente,
razão/emoção, concebendo a existência humana em sua totalidade e complexidade. Para
tanto, busco trazer as concepções de corpo no decorrer da história para compreender
melhor a dicotomia corpo e mente para, em seguida, apresentar o conceito de corporeidade.
Em um segundo momento, volto o olhar para o corpo do professor, suas condições de
trabalho e seu adoecimento, procurando estabelecer as relações entre esses sujeitos e sua
corporeidade. E por último, busco tecer as possíveis relações entre resiliência e
corporeidade.
1.1 O conceito de Corporeidade
O corpo é condição fundamental para nossa existência no mundo. Somos seres corporais e,
como tais, a materialização dos acontecimentos da realidade se dá através de nossa
dimensão corpórea. Ou seja, é através do corpo que o mundo exterior é percebido, e é pelo
corpo que interagimos com o mundo social, natural e cultural no qual estamos inseridos.
Nosso corpo é espaço construído por liberdades e proibições, e revelador de sociedades, ou
seja, suas características e ações caracterizam determinados povos, culturas. O sentido de
sua presença invade lugares, exige compreensão, determina funcionamentos sociais, cria
disciplinamentos e desperta inúmeros interesses em diversas áreas do conhecimento. Os
múltiplos sentidos a ele atribuídos fazem existir a necessidade de múltiplos olhares, teorias,
interações de saberes para que dele se fale (GONÇALVES, 2009; SOARES, 2006).
Uma breve análise sobre modos de compreender o corpo, ao longo da história da sociedade
ocidental, nos permite perceber que prevalecem diferentes maneiras de concebê-lo,
resultando em variadas significações. Tais concepções podem ser organizadas em duas
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categorias: a primeira se caracteriza por uma visão dicotômica, em que o ser humano é
visto de forma dissociada, sendo corpo e mente vistos como instâncias separadas, visão
que se mantém por séculos. E a outra que busca superar as limitações desta concepção,
tratando o ser como uma totalidade, onde todas as suas instâncias estão inter-relacionadas,
trazendo o conceito de corporeidade.
1.1.1 Visão de corpo: múltiplos olhares e sentidos
O corpo ou os discursos sobre o corpo têm tomado lugar nas pautas de discussões, seja na
mídia, na literatura ou nas diversas áreas do conhecimento. “O corpo circula entre
permissões e proibições, regras, controle, normas que o constroem e desconstroem em
diferentes abordagens científicas, pedagógicas, filosóficas” (MEDEIROS E NÓBREGA,
2006, p. 52), mostrando-nos que, além de ser expressão da história individual, carrega
traços e valores comuns da sociedade em diferentes espaços e tempos marcados pela
cultura.
Como locus de inscrição da cultura, dos corpos são retirados e acrescentados elementos
que carregam em si desvios, excessos, faltas, tudo marcado pela realidade que os circunda,
por todas as coisas com as quais convivem, pelas relações que se estabelecem em espaços
definidos e delimitados por atos de conhecimento. Os corpos vão dizer muito do lugar de
onde vêm, e serão afetados também por esses espaços:
As cidades revelam os corpos de seus moradores. Mais do que isso, elas
afetam os corpos que as constroem e guardam, em seu modo de ser e de
aparecer, os traços desta afecção. Há um trânsito ininterrupto entre os
corpos e os espaços, há um prolongamento infinito e, em via dupla, entre
o gesto humano e a marca em concreto de suas ambições e seus receios
(SANT’ANNA apud SOARES, 2006, p. 110).

Assim, o corpo circunscreve um retrato do espaço onde ele habita, revelando como espaço
que é toda a imposição de limites e ideais que são dados a sua conduta. Soares (2006)
acrescenta que, “a partir dos desenhos que traçam no espaço com sua materialidade, os
corpos e sua gestualidade podem permitir a compreensão de toda uma dinâmica de
elaboração dos códigos a que devem responder” (p. 111). É através dele que muitos
significados são expressos e criados.
São antigas as tentativas de minimizar os efeitos do desconhecido nesses corpos, seja na
ciência, na religião ou em diferentes espaços e tempos, a vontade de manter o corpo sob
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controle, desvendando-o, caracteriza a história de várias culturas. Foucault (1996), em seu
trabalho, faz uma análise do corpo como um instrumento controlado pelo poder, apontando
para as relações que este corpo estabelece com os processos políticos e sociais. Soares
(2006, p. 112) reafirma tal ideia, observando que “governar o corpo é condição para
governar a sociedade. O controle do corpo é, portanto, indissociável da esfera política”.
Essas ideias mostram que a forma como os sujeitos tratam o corpo não é universal e, sim,
uma construção social resultante dos processos históricos aos quais o corpo é submetido. O
corpo sendo social não permanece inato, sem mudanças, é moldado pela cultura, produto
da civilização.
Então, realizar uma trajetória histórica desse corpo, segundo Sant’Anna (2006), é um
trabalho vasto e arriscado, pois são vários os caminhos e numerosas as formas de
abordagem: “da medicina à arte, passando pela antropologia e pela moda, há sempre novas
maneiras de conhecer o corpo, assim como possibilidades inéditas de estranhá-lo” (p. 3). O
corpo é um verdadeiro arquivo vivo e pesquisar seus segredos é perceber o quanto é vão
separar a obra da natureza daquela realizada pelos homens: “na verdade, um corpo é
sempre biocultural, tanto em seu nível genético, quanto em sua expressão oral e gestual”
(2006, p. 3). A autora ainda destaca que diferente de uma história do corpo, é mais
plausível e viável realizar algumas investigações sobre algumas concepções que o
abrangem, assim como algumas ambições em governá-lo e organizá-lo de acordo com a
época e costumes.
É isso que faço a seguir, apresento algumas concepções que marcaram o corpo ao longo da
história do mundo ocidental, o que nos ajudará a compreender melhor as dificuldades de se
assumir a visão integrada do ser, e de se entender porque a dicotomia corpo e mente ainda
está tão presente no mundo contemporâneo.
Um breve retrospecto
Na tentativa de construir sentidos para o corpo, Silva (2011), em seu trabalho, apresentanos as concepções de corpo que surgem a partir da Grécia antiga, afirmando que “essas
concepções irão repercutir diretamente na construção e organização do pensamento nas
sociedades ocidentais, tendo reflexos no pensamento educacional dos dias de hoje” (p. 20).
Ainda acrescenta que havia diversas maneiras de conceber o corpo ao longo do
desenvolvimento dessa sociedade, “porém, mais importante que conhecer as peculiaridades
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que estas concepções guardavam, é percebermos como estas evoluem no sentido da
valorização progressiva da mente em detrimento do corpo” (p. 20), o que é apontado
também por Gonçalves (2009).
Silva (2011) ressalta que, em um primeiro momento, o homem mantinha uma relação
muito forte com seu grupo e sua terra, e os valores de guerra eram muito presentes, sendo
seu corpo preparado para essas manifestações, e a vida se voltava para o coletivo. O
segundo momento é marcado por uma dupla passagem: a dos valores de guerra para os
valores do trabalho, e da coletividade para o individualismo. As características físicas do
guerreiro são secundarizadas com relação à reflexão e à palavra. Primava-se, naquele
momento, pelo desenvolvimento da filosofia e da política, ficando secundarizada a
educação corporal, e o que marca a compreensão grega do que é ser homem é a que aponta
para uma visão dualista, que separa corpo e alma.
Nas culturas primitivas, relacionando-se a questão do corpo às necessidades de
sobrevivência, segundo Gallo (2007), ainda não havia reflexões sobre a individualidade,
logo sobre corpo e corporeidade. O indivíduo não tinha consciência de possuir um corpo
integrado num mundo de corpos e objetos, mas, mesmo assim, estabelecia com seu corpo
uma relação una, desenvolvendo naturalmente sua sensibilidade e percepção. Gonçalves
(2009) complementa, observando que a vida cotidiana desses indivíduos, sua atividade
prática e suas condições de trabalho, ligados ao espírito de sobrevivência, geraram uma
relação diferente com a natureza, pois eram sensíveis ao que ela tinha a oferecer.
Nessa relação natural, o homem primitivo tem a percepção corporal como algo
fundamental à vida, tudo que faz depende diretamente da percepção sensível e da ação
corporal. Corpo e natureza se misturam, assim os saberes são imediatos e práticos, com
maior sensibilidade e percepção.
Com o início da atividade reflexiva, segundo Gallo (2007), o homem toma contato com sua
individualidade através da introspecção. E pensadores como Sócrates, Aristóteles e Platão,
ao se proporem a refletir sobre a existência, reafirmam a dicotomia corpo e alma. Sócrates
“quebra a unicidade do ser, dividindo-o em corpo perecível e alma imortal (p. 62); para
Platão, “corpo e alma assumem posições antagônicas: a alma é eterna, pura, sábia ao passo
que o corpo é mortal, impuro, degradante. O corpo é uma verdadeira prisão que impede a
ascensão da alma ao plano ideal perfeito” (p. 62). A alma é tida como portadora da razão,

22
da intelectualidade. Dessa forma, o corpóreo é marginalizado, sendo aceito como algo que
deveria servir à razão, um mediador ou instrumento para se chegar a valores superiores,
valores da mente. O homem passou a considerar a razão como o único instrumento válido
de conhecimento, distanciando-se do seu corpo, considerando-o como um objeto que deve
ser disciplinado e controlado.
A cultura grega deu lugar aos valores impostos pelo cristianismo, que, de certa forma,
retoma essa concepção dualista de corpo e alma, fazendo imperar uma visão de corpo
corrupto, pecaminoso, elevando o valor e importância do espírito. Como ressalta
Gonçalves (2009), a vida humana no pensamento medieval atendia a uma visão
transcendente, na qual o ser devia atender as imposições divinas, deixando de lado os
vícios e vontades humanas que o corrompiam e o afastavam de Deus. O corpo deveria ser
punido e privado dos seus desejos para que a purificação da alma ocorresse. Sant’Anna
(2006) ainda complementa que prevalecia no pensamento desses povos que “é através da
alma, e não do corpo, que o homem pode ver Deus. Por conseguinte, na medida em que o
corpo dificulta esta visão, ele tende a ser execrado, considerado um obstáculo à descoberta
da verdade e à salvação”, o que o levava à marginalização.
A forma fragmentada de concepções e vivências corporais de origem medieval estende-se a
todas as sociedades ocidentais e implica a transformação do homem que passa a ser visto
cada vez mais como moldável e manipulável. Isso demarca a visão de corpo como objeto
do sujeito, ramificando de vez a separação da realidade inteligível da sensível e pondo esta
em plano inferior.
A visão de mundo presente na Idade Média, segundo Capra (1988), alterou-se
expressivamente na transição desta para Renascença. A Renascença traz uma nova
perspectiva de ver e sentir o mundo, afastando-se um pouco dos princípios teológicos que
vigoravam desde a Idade Média. Gonçalves (2009) destaca que são características desde
período as multiplicidades de novas iniciativas em todos os âmbitos da ação humana, seja
nas artes, com uma perspectiva do corpo perfeito, seja pela busca de um ideal de
racionalidade ou pelo desenvolvimento do humanismo, que coloca o homem não somente
como um ente de razão, mas também um ente de vontade. Como aponta Silva (2011), “o
período renascentista marca um importante momento na história das práticas corporais e
dos projetos de educação do corpo” (p. 24), evoluindo a ideia de corpo prisão da alma para
a dimensão do corpo como instrumento.
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A Idade Moderna marca o advento da ciência experimental, abrindo novas perspectivas
para o conhecimento científico, a partir da observação da natureza e para a compreensão
do homem e da realidade humana. O corpo é entendido como objeto de conhecimento, o
que gera a preocupação com seu funcionamento, surgindo a anatomia e a medicina
científica. Mas, mesmo assim, permanecia a ideia de separação corpo e alma com a
primazia da segunda, que era portadora da razão (GALLO, 2007).
Duas correntes ideológicas ganham expressividade neste momento, o empirismo de
Francis Bacon e o racionalismo de René Descartes. Com Bacon, segundo Gonçalves
(2009), precursor da corrente empirista, cujo principal mérito está em abrir novas
perspectivas para o conhecimento científico, há uma valorização da intuição sensível,
como um instrumento, juntamente com a razão, de conhecimento de mundo e domínio da
natureza. A autora ainda destaca que, mesmo essa corrente atribuindo uma valorização ao
homem como ser sensível e corpóreo, ela “acentua a dissociação entre corpo e alma, que se
tornam objetos de diferentes ciências” (p. 50), já que “a alma perde seu conceito como
força vital que dá vida e movimento ao corpo, e o corpo torna-se uma máquina que age em
função de estímulos externos” (p. 50). Já para Descartes, que fazia parte da corrente
racionalista, “o homem constitui-se de duas substâncias: uma pensante, a alma, razão de
sua existência, ao passo que a segunda substância, o corpo, é simplesmente uma coisa
extensa, que não tem nada a ver com a alma” (GALLO, 2007, p. 62). Com ele é criado um
abismo entre o mundo material e o mundo espiritual, já que matéria e espírito são dois
princípios opostos e irreconciliáveis. Enfatiza o pensamento racional e, com sua célebre
frase “Penso, logo existo”, instaura a divisão entre espírito e matéria, o que, segundo Capra
(1988),
[...] levou a concepções do universo como um sistema mecânico que
consiste em objetos separados, os quais, por sua vez, foram reduzidos a
seus componentes materiais fundamentais cujas propriedades e
interações, acredita-se, determinam completamente todos os fenômenos
naturais. Essa concepção cartesiana da natureza, foi, além disso,
estendida aos organismos vivos, considerados máquinas constituídas por
peças separadas (1988, p. 37).

Como consequência desse pensamento cartesiano de dicotomização corpo e alma, os fatos
psíquicos e fisiológicos passam a ser estudados separadamente. Tal concepção ainda
impregna o pensamento e a educação até os dias atuais.
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Com o Iluminismo, a razão é vista pelo homem como uma verdade universal e, como
aponta Gonçalves (2009), esse movimento herdou do cartesianismo a ideia de autonomia
do pensamento frente às concepções religiosas e à autoridade, o que fazia estender-se a
todos os domínios da realidade o poder da razão. A autora ainda destaca que há um
desenvolvimento do pensamento científico e o desenvolvimento de várias técnicas de
trabalho, o que faz com que as indústrias progridam. O corpo trabalha em função da razão,
permanecendo a ideia de separação, mas “o iluminismo abriu caminhos para a
compreensão do homem como um ser ativo e criador de sua própria história” (2009, p. 52),
o que o inaugura como um ser social, que tem vontades.
A contemporaneidade marca o advento da sociedade capitalista, que reproduz a concepção
de corpo como objeto de dominação e controle, numa relação de “docilidade/utilidade”
(FOUCAULT, 1996). O corpo é visto apenas como objeto que deve ser trabalhado a fim de
manter as estruturas e atender aos meios de produção. Há uma instrumentalização do
corpo, principalmente, no que se refere ao trabalho; os movimentos corporais são
dissociados em partes isoladas, sendo manipulados e aperfeiçoados a fim de aumentar a
produtividade.
As relações se distanciam e os afetos, como afirma Gonçalves (2009), são reprimidos, pois
a vigilância e o controle estão sempre presentes sob o monopólio centralizador do estado,
da indústria, do patrão. A tensão e a paixão, que antes eram descarregados, são contidos no
indivíduo, transformando-se em tensões internas constantes.
O processo de trabalho instaurado pela sociedade capitalista só faz aumentar a
desvinculação das dimensões do ser, pois o corpo deixa sua atividade produtiva, criativa,
expressiva e de participação, se transformando num corpo mecanizado que tem tarefas a
cumprir de forma automatizada, com a mínima participação do espírito (GONÇALVES,
2009). E esse modelo de corpo-instrumento, valorizado pelo que ele pode produzir, refletese também na forma como a sociedade vai tratá-lo. Um exemplo disto é o fato de que,
quando o corpo envelhece e deixa de produzir, ele é automaticamente descartado,
desvalorizado.
Gonçalves (2009) afirma que não só o processo de produção aliena o corpo, mas a questão
do consumo também. Enquanto, em outros momentos, se produzia apenas para satisfazer
as necessidades básicas, agora a produção se dá para atender a uma multiplicidade de
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desejos e anseios, que são estimulados para aumentar cada vez mais o consumo e a
produção. E o corpo torna-se refém desta concepção, pois, além de ser usado para
aumentar essa produção visando o consumo ainda maior, é utilizado como amparo
publicitário para a venda desses produtos.
Volta-se o olhar para esse corpo, mas apenas nos seus aspectos aparentes. Nessa
perspectiva, surgem questões como o consumismo, a indústria da beleza, mostrando que
“uma nova cultura do consumo se estabelece a partir da imagem do corpo bonito, [...]
enfatizando a importância da aparência e do visual” (NÓBREGA, 2010, p. 23). Essas
imagens de corpo são divulgadas na mídia, exibindo todo um aparato de produtos e
serviços a serem consumidos para se chegar ao “corpo ideal”.
Assim como ressalta Foucault, percebemos que o trabalho com relação ao corpo,
[...] atravessa uma manipulação calculada de todos seus elementos, gestos
e comportamentos numa relação que no mesmo mecanismo torna o corpo
mais obediente, quanto mais útil mais obediente. Essa coerção disciplinar
acentua a dominação no sentido político da obediência ao mesmo tempo
em que aumenta a aptidão do humano em termos econômicos de utilidade
(1996, p. 127).

Muitas vezes, o corpo é comparado a uma máquina que deve funcionar a todo vapor para
produzir os efeitos que a sociedade impõe. Monteiro (2004) ressalta que esses “corposmáquinas” são aqueles que nasceram para executar, obedecer ao que lhes é imposto,
seguindo um padrão de sociedade, preocupados com a aparência, sem autonomia, sem
possibilidades de flexibilização. Esses aspectos são frutos de uma construção histórica de
visão do corpo e que são enfatizados pelo capitalismo que reina em nossa sociedade. O
autor ressalta a necessidade de fazer surgirem os “corpos vivos”, capazes de se proporem a
mudar, leves, flexíveis, autônomos. Que conseguem integrar o que sentem e pensam com o
que fazem.
Como podemos perceber, ao longo do processo de civilização, há um distanciamento do
homem de sua totalidade, ou seja, este afasta-se de uma comunicação efetiva com seu
corpo, tornando sua vivência cada vez mais mecanizada. Aspectos como a criatividade, a
espontaneidade, e até mesmo a relação com suas próprias vontades não são levados em
conta. Gonçalves (2009) aponta que “o homem foi tornando-se progressivamente, o mais
independente possível da comunicação empática do seu corpo com o mundo, reduzindo
sua capacidade de percepção sensorial e aprendendo simultaneamente a controlar seus
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afetos” (p. 17), assinalando um processo que ela nomeia de descorporalização do homem.
Tal processo faz surgir também a necessidade de um debate mais profundo sobre o corpo
em sua totalidade, onde todas as suas partes se integram, na busca por uma visão una. É o
que apontaremos no próximo tópico: o conceito de corporeidade.
1.1.2 O conceito de corporeidade: um resgate da complexidade do humano
Dando novos sentidos ao corpo reprimido e às ações corpóreas, a corporeidade busca
conceber o ser humano em sua totalidade – movimento, emoção, cognição e sua dimensão
social para experienciar novas formas expressivas de sentir, pensar e agir. Nesse sentido, a
corporeidade vem permitir que novos conceitos e vivências do corpo sejam construídos,
abrindo novos horizontes para o desenvolvimento humano e a valorização dos aspectos
sensíveis. Este conceito surgiu para apresentar o sujeito como uma unidade complexa.
Segundo Assmann:
A corporeidade pretende expressar um conceito pós-dualista do
organismo vivo. Tenta superar as polarizações semânticas contrapostas
(corpo/alma; matéria/espírito; cérebro/mente) [...] constitui a instância
básica de critérios para qualquer discurso pertinente sobre o sujeito e a
consciência histórica (1998, p. 150).

Pensar o ser humano a partir de uma unidade complexa, não o dicotomizando tem se
revelado como uma das grandes dificuldades de nossa sociedade, isso devido ao processo
histórico e às concepções de corpo que se instauraram. E pensar uma teoria da
corporeidade, como ressalta Nóbrega (2010), exige atentar para a multiplicidade de
sentidos e saberes do corpo, “buscando não reduzir o fenômeno a categorias
simplificadoras, mas permitir diferentes olhares, diferentes aproximações e abordagens,
primando pelo diálogo, pela comunicação entre elementos que configuram esse universo
multifacetado” (p. 36), o que compõe sua complexidade. A autora ainda complementa que
“a reflexão sobre o corpo e a proposição de elementos para uma teoria da corporeidade
envolvem questões amplas, muitas delas ainda sem solução ou definição completa” (p. 36),
mas que isso não impede a importância de se exercitar a reflexão a respeito dos desafios da
pesquisa e do conhecimento sobre o corpo.
Atentando para isso, autores como Gallo (2007), Gonçalves (2009) e Nóbrega (2010),
entre outros, baseados nas concepções de corpo iniciadas por Merleau-Ponty (1908-1961),
reafirmam a necessidade de uma ressignificação corporal a partir do rompimento da visão
fragmentada iniciada pela ciência moderna. Para isso, busca-se perceber e viver o corpo e
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corporeidade como algo amplo, complexo, negando-se uma perspectiva de percepção
superficial e apontando para
[...] uma perspectiva dialética em que sentimentos, percepção,
afetividade, razão e comportamentos estão inseridos no complexo
horizonte da existência, não se preocupando apenas em buscar definições
para as coisas que acontecem com o corpo (GALLO, 2007, p. 65).

Só assim poderemos chegar a uma concepção de corpo que representa um ser individual e
coletivo de desejos, de necessidades, de prazer, ou seja, um ser sujeito que transforma e é
transformado na sua própria relação com a existência.
A noção de corporeidade é evidenciada no século XX, tendo como percussor MerleauPonty. Em sua fenomenologia, o filósofo contrapõe-se ao discurso linear que considera o
corpo como um conjunto de partes distintas entre si – herança da dualidade cartesiana
estabelecida pela ciência moderna, mais especificamente com Descartes, que privilegia a
mente em função da matéria, colocando-as em instâncias separadas e diferentes - e
apresenta uma análise existencial, que considera o corpo a partir da experiência vivida ou
como modo de ser no mundo. Nesse sentido, busca superar a ideia de corpo-objeto, ou
corpo-máquina, e apresenta a noção de corpo-próprio que não é inferior à consciência ou
aos procedimentos racionais (NÓBREGA, 2010). Nóbrega nos ajuda a melhor
compreender Merleau- Ponty apontando que em seus estudos
[...] o corpo, o gesto, o conhecimento sensível e os processos perceptivos
são trazidos para o primeiro plano da reflexão. Ao invés de privilegiar a
análise da consciência, enfatiza a corporeidade. A consideração da
subjetividade encarnada, explicitada na noção do elemento carne,
proporciona um leque de possibilidades para a reflexão sobre o ser
humano, a vida social, os afetos e o conhecimento (2010, p. 37).

O corpo objeto é aquele que não admite um envolvimento relacional, é apenas ele consigo
mesmo, ou seja, não há conexão com o meio no qual está inserido. O homem sujeito age
como se não existisse uma divisão de partes, e sim na integralidade de todas as dimensões
física, social, econômica, cultural, espiritual, cognitiva, política e emocional (FIORENTIN,
2006). Assim, esse sujeito consegue relacionar a sua ação humana com o meio, com os
outros sujeitos e com ele mesmo.
Como podemos observar, é justamente contra a dicotomia entre corpo e mente que a
corporeidade se desenvolve, e colocar o corpo como centro de reflexão não significa
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reafirmar a dicotomia existente, pois a corporeidade comporta o entendimento integral do
sujeito, pensado a partir do seu corpo. Merleau-Ponty (2006) compreende a reflexão e a
consciência como presença do ser no mundo, cuja expressividade o corpo possibilita e
inaugura, são instâncias que coexistem, encarnadas e não se sobrepondo uma à outra.
Nessa perspectiva, o nosso corpo não é coisa, nem ideia, mas sensibilidade e expressão
criadora, ou seja, é corporeidade, que se funda numa perspectiva não mecanicista, que
concebe o corpo como movimento, configurando a linguagem sensível que traduz a
complexidade dos processos corporais e humanos, ao mesmo tempo em que proporciona
novas construções para o conhecimento do ser humano e da sua experiência.
Pensar o ser humano implica indagarmos sobre sua realidade corporal. “O corpo é o
veículo do ser no mundo, e ter um corpo é, para uma pessoa viva, juntar-se a um meio
definido, confundir-se com alguns projetos e engajar-se continuamente neles”. A presença
humana dá-se através do corpo e isso implica dizer que “ser uma consciência, ou, antes, ser
uma experiência, é comunicar interiormente com o mundo, com o corpo e com os outros,
ser com eles em lugar de estar ao lado deles” (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 122 e 142).
Através da corporeidade, vivenciamos o mundo pelo corpo, é o ver e ser visto, o sentir e
ser sentido, o tocar e ser tocado no processo de existência. Gallo (2007) complementa esta
ideia ao dizer que vivenciar o corpo por meio da corporeidade é perceber que “sendo
corpo, relacionamo-nos, comunicamo-nos, convivemos e produzimos nossas organizações
e conhecimentos. Ao manter contato com outras pessoas, revelamo-nos pelos gestos, pelas
atitudes, pelo olhar” (p. 65). É através do nosso corpo que somos e estamos no mundo.
A reflexão proposta por Merleau-Ponty (2006) busca compreender o outro através de uma
análise existencial, privilegiando o mundo das experiências vividas como primeira
instância da configuração do ser e do conhecimento, e como ressalta Nóbrega (2000, p. 4),
[...] ao incluir a dimensão existencial, Merleau-Ponty busca ampliar as
noções objetivistas das ciências. Por isso não se contenta em inventariar
partes do corpo ou estabelecer uma imagem ou idéia do corpo em
movimento, mas enfatiza a vivência como situação original e
significativa da existência.

É através do corpo que minha relação com o mundo se estabelece, experiencio e por isso
posso ser. A experiência do corpo revela um modo de existência profundamente significativo,
a vivência, e só posso conhecer o corpo humano, seja o meu ou de outro, vivendo-o
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(NÓBREGA, 2000, p. 5). A experiência é própria de cada um, cada um vai vivenciá-la de uma
forma, e é através do corpo que essas manifestações vão se dar, ressaltando-se que são as
manifestações próprias de cada sujeito o que delimita sua subjetividade.

Como observa Nóbrega (2010), Merleau-Ponty ao afirmar “sou meu corpo” sintetiza o
encontro entre sujeito e corpo, revelando a complexidade da existência; assim, o homem é
a realidade que se manifesta e que se expõe diante da infinidade de possibilidades
expressivas que vão se revelar através da sua corporeidade. Com suas reflexões, MerleauPonty abre novas perspectivas que são desenvolvidas pelo pensamento contemporâneo,
com as neurociências, com a teoria quântica entre outros no que tange à “tentativa de
superar o dualismo, argumentando, sobre a impossibilidade de separação entre fenômenos
psíquicos e biofísicos” (NÓBREGA, 2010, p. 56).
Nesse sentido a concepção de mente é reelaborada não se reduzindo ao racionalismo, não
havendo separação entre corpo e mente, razão e emoção. E na tentativa de prosseguir e
tornar denso o conceito de corporeidade, complementando a fenomenologia existencial de
Merleau-Ponty, vem uma fenomenologia biológica, marcada por Humberto Maturana e
Francisco Varela. Fiorentin (2006) destaca que essa concepção defendida por esses autores
implica em uma visão de autopoiese, que tem como significado o autofazer-se, a autoorganização. A autora ainda ressalta que o corpo biológico para esses autores, “significa
perceber que o ser humano não se constitui apenas de aparelhos, de sistemas, de músculos,
ossos e pele, mas sim que o corpo biológico é uma unidade formada por aspectos
biológicos, psicológicos, físicos, sociais e culturais” (2006, p. 53). Assim, segundo a
autora, deve-se superar a mera concepção fragmentária e mecanicista de corpo e mente,
desconectados e independentes, para uma concepção de processos auto-organizativos, de
interação cooperante das partes. Essa dinâmica marcada pela complexidade da organização
dos seres vivos é compreendida como a corporeidade. Tal conceito
[...] integra tudo o que somos: corpo, mente, espírito, emoções,
movimento, relações com o nosso próprio ‘eu’, com outras pessoas e com
o mundo a nossa volta. Ela também envolve a idéia que o nosso corpo é
constituído não somente pelo que nos é próprio (nossos genes, células,
órgãos vitais, etc.), mas também pelo contexto social, econômico, cultural
e natural em que vivemos. Ou seja, o corpo é também fruto do nosso
meio (FIORENTIN, ROCHA e LUSTOSA, 2004, p. 336).

Marcada por essa complexidade, a corporeidade expressa a totalidade do ser humano
enquanto ser vivo, parte da criação e da natureza, e que se for visto como partes
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dissociadas não consegue explicar sua existência e se constituir como um ser total. Mas o
que temos notado é que os resquícios da visão fragmentada, construída no decorrer da
história, prevalecem e ainda há a primazia de alguns aspectos sobre os outros, e sabemos
que quando isso acontece há prejuízos para a constituição do indivíduo. Como ressalta
Pereira (2008, p. 153), “o intelecto é uma das dimensões fundamentais do ser humano,
porém, se tomada dissociadamente das outras dimensões, como a emocional, a corporal e a
espiritual, gera limitações no desenvolvimento do ser”.
Estudos como os de Damásio (1996) e Maturana (2001) apontam para a ligação entre as
emoções e o racional. O aprender acontece no ser humano como um todo, é um processo
tão corporal quanto mental, pois não vivemos as situações de forma fragmentada. Somos o
nosso corpo, não somente enquanto matéria, mas, também, como efetiva ligação nossa com
o mundo, “quando vemos, tocamos, cheiramos, o corpo e o cérebro participam na interação
com o meio ambiente” (DAMÁSIO, 1996, p. 255).

E tais interações estão todas

interligadas com as emoções, com nossos sentimentos, com o cognitivo, enfim, com nossa
corporeidade, o que é evidenciado nos estudos de Damásio (1996). Em seu livro “O erro de
Descartes”, o autor empenha-se para alterar as concepções básicas a respeito das relações
entre o mundo e os sujeitos humanos, apontando para uma nova ideia do cérebro, da
mente, e do corpo. Para ele não existe a divisão mente/corpo, pois, por mais racional que
seja, todo conhecimento tem sua origem nos processos sensíveis do corpo, em nossos
sentimentos, emoções. Assim, “os nossos mais refinados pensamentos e as nossas melhores
ações, as nossas maiores alegrias e as nossas mais profundas mágoas usam o corpo como
instrumento de aferição” (DAMÁSIO, 1996, p. 17). Nessa perspectiva
[...] o amor, o ódio e a angústia, as qualidades de bondade e crueldade, a
solução planificada de um problema científico ou a criação de um novo
artefato, todos eles têm por base os acontecimentos neurais que ocorrem
dentro de um cérebro, desde que esse cérebro tenha estado e esteja nesse
momento interagindo com o seu corpo. A alma respira através do corpo, e
o sofrimento, quer comece no corpo ou numa imagem mental, acontece
na carne (DAMÁSIO, 1996, p. 18).

O autor entende o corpo como uma complexa organização que integra em si todas as
instâncias, sem separações corpo e mente, razão e emoção, matéria e espírito. E aponta
que, quando há desconexões entre os processos mentais e os emocionais, haverá prejuízos
para o ser na sua organização, pois é a partir da sensibilidade proveniente dessas emoções
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que são organizados tanto os estímulos do mundo exterior quanto os do seu próprio
organismo. Ainda frisa que é vão privilegiar a razão em detrimento às emoções, pois:
[...] a ação dos impulsos biológicos, dos estados do corpo e das emoções
pode ser base indispensável para a racionalidade. Os níveis inferiores do
edifício neural da razão são os mesmos que regulam o processamento das
emoções e dos sentimentos, juntamente com o das funções globais do
corpo, de modo que o organismo consiga sobreviver (DAMÁSIO, 1996,
p. 233).

Ou seja, existe um elo que liga a razão, as emoções e os sentimentos e esses com o restante
do nosso corpo. O que reafirma o corpo como uma complexa organização que integra em
si, tudo aquilo que a nossa linguagem separou ao longo dos tempos.
Maturana (2001), mesmo que por caminhos teóricos diferentes de Damásio, vem
complementar essa concepção, ressaltando que, ao nos declararmos seres racionais devido
a uma cultura que desvaloriza as emoções, não vemos o entrelaçamento cotidiano entre
razão e emoção, que constitui nosso viver humano, e não nos damos conta de que todo
sistema racional tem um fundamento emocional. “Biologicamente, as emoções são
disposições corporais que determinam ou especificam domínios de ações” (MATURANA,
2001, p. 16). Ele sustenta que não há ação humana sem uma emoção que a estabeleça
como tal e a torne possível como ato.
As emoções exercem um papel biológico indispensável, pois fazem com que os
organismos, automaticamente, tenham comportamentos necessários a sua sobrevivência.
Como aponta Pereira (2011), em situações seja de medo, raiva, ou até mesmo alegria, o
nosso corpo se modifica para se autopreservar e autorregular. E quando temos consciência
dessas emoções, o nosso organismo tem sua capacidade de reagir e de se adaptar
aumentadas.
Quando reconhecemos a totalidade do nosso ser, interagimos de forma mais dinâmica com
o meio onde estamos inseridos, temos maiores possibilidades de transformá-lo. Como
ressaltam Bonfim e Pereira (2006), a corporeidade e a sensibilidade podem contribuir para
a construção de práticas voltadas para a complexidade e diversidade humanas,
colaborando, também, para a construção de um cidadão autônomo e transformador do
conhecimento.
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Diante das considerações feitas, inicio o próximo tópico voltando o olhar para o corpo do
professor e para como ele tem reagido diante das adversidades que a profissão confere.
Será que este profissional reconhece a sua dimensão corpórea? Estabelece relações com
sua corporeidade?
1.2 O professor, suas condições de trabalho e o seu corpo
Diante da rotina corrida e intensa que, comumente, toma conta de nossa vida, muitas vezes,
esquecemo-nos de dar atenção aos sinais de nosso corpo e não detectamos o quanto o nível
de cansaço e de estresse vem alterando a nossa relação com o trabalho, interferindo nas
relações interpessoais, no nosso dia a dia. Daí, surgem doenças que podem comprometer
nossa vida pessoal e profissional. O adoecimento do professor tem sido pauta de
discussões, o que nos mostram os estudos desenvolvidos por Codo (2006) e Carlotto
(2002) dentre outros.
A prática docente, na sociedade contemporânea, tem sido influenciada por diversos fatores,
como cobranças por rendimento, longas jornadas de trabalho, a desvalorização social do
professor, relações conturbadas com alunos e demais envolvidos no processo de ensino e
aprendizagem. A escola como parte da estrutura social carrega, também, a marca capitalista
da produtividade. E o corpo do professor depara-se com essa estrutura, sofrendo as
cobranças advindas da valorização excessiva do rendimento:
No contexto da carreira obsessiva e do domínio geral do discurso da
eficiência, as escolas, através dos mais ilustres reformadores inspirados
no mundo da empresa, importaram seus princípios e normas de
organização de forma extremada em ocasiões delirantes, mas sempre com
notáveis consequências para a vida nas salas de aula (ENGUITA apud
CARLOTTO, 2002, p. 22).

Exige-se que o professor seja companheiro e amigo do aluno, lhe proporcione apoio para o
seu desenvolvimento pessoal, mas ao final do curso, adote um papel de julgamento,
contrário ao anterior. É dito a ele que deve estimular a autonomia do aluno, mas, ao mesmo
tempo, pede-se que se acomode às regras do grupo e da instituição. Algumas vezes, é
proposto que o professor respeite as características de seus alunos, mas ele tem que lidar
com as políticas educacionais uniformizadoras que tornam professor e alunos submissos às
necessidades políticas e econômicas do momento. Esses e outros problemas laborais, além
daqueles de cunho pessoal, podem desencadear insatisfação e mal-estar no desempenho da
profissão docente como afirmam Grolla e Tomazela:
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A qualidade de vida no trabalho quando inexistente leva ao
comprometimento no desempenho das funções, ou seja,
comprometimento nas condições de vida no trabalho, que inclui aspectos
de bem-estar, garantia da saúde e segurança física, mental e social,
capacitação para realizar tarefas com segurança e bom uso de energia
pessoal (2007, p. 3).

Disso podem surgir os sintomas da síndrome de burnout2. Atualmente, a definição mais
aceita para essa síndrome é a fundamentada na perspectiva social psicológica de Maslach e
colaboradores, sendo esta constituída de três dimensões: exaustão emocional,
despersonalização e baixa realização pessoal no trabalho (CARLOTTO, 2002). Em geral,
segundo a autora, os professores sentem-se emocional e fisicamente exaustos, estão
frequentemente irritados, ansiosos, com raiva ou tristes. As frustrações emocionais
peculiares a este fenômeno podem levar a sintomas psicossomáticos como insônia, úlceras,
dores de cabeça e hipertensão. Nos aspectos profissionais, o professor pode apresentar
prejuízos em seu planejamento de aula, tornando-se menos frequente e cuidadoso.
Apresenta perda de entusiasmo e criatividade, sentindo menos simpatia pelos alunos e
menos otimismo quanto à avaliação de seu futuro. O professor mostra-se autodepreciativo
e arrependido de ingressar na profissão, fantasiando ou planejando abandoná-la.
Podemos considerar que burnout é uma síndrome causada pelas condições de vida e
trabalho deste novo tempo marcado pela globalização, a urbanização acelerada, a
especulação financeira, a impessoalidade das relações humanas, entre outros.
Esteve (1999), considerando o mal-estar docente, analisa a crise contemporânea na
profissão do educador, e conclui que, nos últimos vinte anos, não só na Espanha como em
todo o mundo, o modelo socioeconômico acelerado mudou de forma significativa o perfil
dos professores, suas relações e condições de trabalho na escola. Tais mudanças acarretam
pressões psicológicas e sociais sobre a atividade docente, provocando efeitos permanentes
de caráter negativo, denominados mal-estar docente, que afetam a personalidade dos
professores.

2 Segundo Maslach (2007), o nome burnout teve origem no verbo inglês “to burn out” queimar-se por
completo, consumir-se. Segundo a autora, esta síndrome é “um estado de esgotamento físico e mental ligada
à vida profissional”, que atinge com maior incidência os profissionais da área de saúde e educação em função
de estarem diretamente ligados às relações humanas que exigem do trabalhador a afetividade.
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O autor observa que, embora o mal-estar se manifeste de forma individual no professor
(frustração, tensão, ansiedade, esgotamento), apresenta-se como problema coletivo, ou
seja, tem suas raízes no contexto social onde ele se insere.
Codo (2006), aqui no Brasil, em pesquisa realizada com professores em todos os estados,
constatou que as mudanças educacionais contemporâneas fragmentam o trabalho desses
profissionais, causando-lhes uma tensão emocional constante e impondo-lhes uma cisão
entre o seu “eu profissional” e o seu “eu pessoal”, que pode causar um estado de apatia ou
desencanto em sua profissão. Tal situação leva esses profissionais a questionarem a sua
própria competência, instaurando-se assim uma crise de identidade. Batista e Codo
ressaltam:
O conjunto de fatores que ingressam na configuração dessa crise apontam
a um questionamento do saber e saber-fazer dos educadores, da sua
competência para lidar com as exigências crescentes do mundo atual em
matéria educativa e com um realidade social cada vez mais deteriorada
que impõe impasses constantes à atividade dos profissionais (BATISTA e
CODO, 2006, p. 60)

Ressurreição (2005) também faz alguns apontamentos, observando que a profissão docente
pode ser apresentada em duas dimensões para que os objetivos do ensino e aprendizagem
sejam alcançados: a dimensão objetiva, que envolve as condições de trabalho, a
profissionalização e o processo pedagógico; e a dimensão subjetiva, que envolve a
identidade profissional e a elaboração de vínculos afetivos. Ela ressalta que a energia gasta
pelos professores nas questões objetivas faz com que haja esgotamento e desequilíbrio,
podendo ocorrer o corte do circuito afetivo do professor com sua práxis, gerando o malestar, sendo a energia afetiva redirecionada, afetando o equilíbrio cognitivo e emocional.
Acredito, assim como a autora, que a dimensão objetiva acaba sobrecarregando os
professores no exercício se sua profissão e, consequentemente, os laços afetivos com o seu
fazer e com aqueles que compartilham o processo também acabam sendo afetados.
Todos esses estudos apontam para situações em que o corpo do professor encontra-se
submerso pelos problemas que são acarretados por sua prática, fazendo surgir várias
doenças e uma desconexão dos aspectos de realização e felicidade. Assim, para que se
evitem tais incômodos, é necessário que os professores encontrem estratégias, formas de
lidar com essas situações, de modo que esse profissional tenha melhores condições de
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encarar os desafios do cotidiano, encontrando formas de cuidar melhor de si e de se tornar
mais resiliente.
1.3 Corporeidade e resiliência: pensando relações
O corpo é nossa condição de existência no mundo e reconhecê-lo como uma totalidade nos
faz ir ao encontro do conhecimento de nós mesmos. Dessa forma, estaremos mais sensíveis
ao que ele tem a nos dizer. Diante das adversidades que a vida proporciona, é necessário
desenvolvermos estratégias para lidar de forma positiva com esses problemas, buscando
meios de cuidar do nosso equilíbrio psicofísico.
Assim, a intenção deste tópico é trazer o conceito de resiliência, discutir sobre a sua
importância para o desenvolvimento humano e traçar as relações possíveis com a
corporeidade.
1.3.1 Conceituando resiliência
O conceito de resiliência ainda é pouco discutido no Brasil, seu estudo ainda se restringe a
um grupo limitado de alguns círculos acadêmicos. No entanto, na Europa e em certa
medida, também nos Estados Unidos, tem ocorrido um número bastante significativo de
estudos que o incluem, como os de TAVARES (2001). Dada a sua importância, é um
conceito que será significativo para as áreas de Educação e Psicologia, dentre outras áreas
do conhecimento, no sentido de contribuir para a formação de indivíduos mais flexíveis
diante dos percalços que a vida cotidiana apresenta.
A noção de resiliência tem sua origem nas áreas da Física e da Engenharia, significando a
capacidade de um objeto ou uma substância voltar a sua forma inicial após passar por
tensão ou força. Só mais recentemente vem sendo utilizada aplicada às Ciências Sociais e
Humanas. No dicionário de língua portuguesa, a palavra resiliência tem apenas uma
definição que a relaciona com a área da física, significando “a propriedade pela qual a
energia armazenada em um corpo deformado é devolvida quando cessa a tensão causadora
duma deformação elástica” (FERREIRA, 1999, p. 414 ). Já no dicionário inglês, de acordo
com Yunes e Szymanski, a palavra apresenta duas definições, uma bem parecida com a do
dicionário português que a relaciona com a definição usual na física: “habilidade de uma
substância retornar à sua forma original quando a pressão é removida: flexibilidade”; e a
outra, voltada não para objetos, mas para pessoas: “habilidade de voltar rapidamente para o
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seu usual estado de saúde ou de espírito depois de passar por doenças, dificuldades etc.:
resiliência de caráter” (2001. p. 14). Cabe aqui apontar, que essa volta não é total, ela deixa
marcas. Isso vem confirmar que, aqui no Brasil, ainda se tem pouca familiaridade para o
uso do termo em fenômenos humanos.
Torna-se importante ressaltar que a importação do conceito de resiliência das áreas da
Física e da Engenharia para os campos da Psicologia e da Educação não pode ocorrer de
forma tão linear. É preciso ter cautela para não ocorrerem comparações indevidas, “pode-se
apenas tentar fazer algumas referências e apontamentos conceituais sobre as definições
encontradas, sem esquecer as idiossincrasias de campos da ciência tão distintos” (YUNES
E SZYMANSKI, 2001, p. 16).
Na Psicologia, as palavras que deram origem ao uso do termo resiliência foram
invencibilidade e invulnerabilidade como ressaltam Yunes e Szymanski (2001), usados
primeiramente por um psiquiatra infantil que observou crianças que apesar de passarem
por períodos de estresse e desconforto conseguiam se sair bem emocionalmente.
Medeiros (2007), tecendo algumas ponderações sobre o percurso do construto resiliência a
partir dos termos que lhe pré-sucederam lembra que:
Ser invulnerável pode sugerir imutabilidade, resistência absoluta,
ilimitada, e ainda sugerir a ideia de ser uma característica intrínseca a um
sujeito, ao passo que as pesquisas mais recentes comprovam o oposto: a
resiliência tem suas bases constitucionais no indivíduo e nas condições
ambientais. Além disso, o grau de resiliência também se modifica em
função das circunstâncias, das contingências (2007, p. 147).

A autora ainda ressalta que temos que fugir do equívoco de “atribuir ao sujeito uma
responsabilidade inerente a sua própria natureza biológica” (MEDEIROS, 2007, p. 145),
ou seja, não podemos acreditar que os atributos característicos da resiliência venham prédeterminados geneticamente; como vimos, ela é relativa, pode ser adquirida ou
desenvolvida em qualquer época da vida da pessoa, vai depender das circunstâncias, dos
contextos e das redes de relacionamento, podendo se estabelecer em maior ou menor grau.
Tavares (2001) destaca diferentes sentidos de resiliência, que pode partir do ponto de vista
mecânico e físico (flexibilidade), como na medicina, “que seria a capacidade de um sujeito
resistir a uma doença, infecção, por si próprio ou com a ajuda de medicamentos” (2001, p.
45), como também na psicologia e na sociologia, em que “trata-se de uma qualidade, de
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uma capacidade de as pessoas pessoalmente ou em grupo resistirem a situações adversas
sem perderem o seu equilíbrio inicial, isto é, a capacidade de se acomodarem e
reequilibrarem constantemente” (2001, p. 46). Destaca, também, que como em outras
muitas noções, também a de resiliência evolui do concreto para o abstrato, das realidades
materiais, físicas e biológicas, para as realidades imateriais ou espirituais.
De acordo com alguns estudos, como os de Tavares (2001) e Medeiros (2007), o que se
pretende, na sociedade emergente, através da educação e da formação, é tornar as pessoas
mais resilientes e prepará-las para certa invulnerabilidade que lhes possibilite resistir sem
perder o equilíbrio diante de situações adversas. Mas o autor chama a atenção para o fato
de que
O desenvolvimento da qualidade dessa invulnerabilidade, como temos
igualmente referido, não deverá fazer-se à custa do aumento de
carapaças, de muros, de grades, de mecanismos de defesa que tornem as
pessoas insensíveis, passivas, conformadas. Antes, pelo contrário, tudo
deve encaminhar-se no sentido de as tornar mais fortes, mais equipadas
para poderem intervir, de um modo mais eficaz e adequado, na
transformação da própria sociedade em que vivemos para que ela seja
menos violenta, mais segura, mais justa, mais pacífica, em que uma
verdadeira convivialidade seja possível (TAVARES, 2001, p. 47-48).

A esta luz, ser resiliente, consiste em buscar maneiras de enfrentamento dos problemas
configurados, sem se tornar insensível, indiferente.
O autor usa o termo invulnerabilidade, mas como sabemos todos nós temos nossas
fragilidades, e não estamos imunes frente a todas as circunstâncias às quais estamos
expostos, porém, há diversas maneiras de reagir a essas circunstâncias, ou seja, ser
resiliente. Invulnerabilidade foi um termo que deu origem ao conceito de resiliência, e se
observarmos, ser invulnerável pode sugerir a ideia de imutabilidade, de resistência, o que é
o oposto do que se espera da pessoa resiliente.
A resiliência é um processo psicológico dinâmico e se desenvolve ao longo da vida, a partir
da contraposição dos fatores de risco com os fatores de proteção que atuam desde a
infância. Por fatores de risco temos as situações estressoras como o desamparo familiar,
características como a insensibilidade, negatividade, ou seja, situações que implicam alta
probabilidade de consequências negativas. Cabe ressaltar que “fatores de riscos são
flutuantes na história dos indivíduos, ou seja, mudam de acordo com as circunstâncias de
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vida e têm diferentes repercussões, dependendo de cada um” (YUNES E SZYMANSKI,
2001, p. 24-25).
Destacam-se como fatores de proteção as características individuais, a saber: a capacidade
de desenvolver a afetividade, autonomia, autoestima, criatividade, flexibilidade; as
relações familiares, ou seja, os laços afetivos dentro da família que oferecem suporte
emocional e estabilidade em momentos estressores, e os sociais seja na escola, no trabalho,
na igreja, que propiciam competência e determinação individual e um sistema de crenças
para a vida (YUNES E SZYMANSKI, 2001).
Segundo Yunes e Szymanski (2001, p. 39), “falar em mecanismos de proteção implica uma
abordagem de processos por meio dos quais diferentes fatores interagem entre si ao longo
do tempo e alteram a trajetória do indivíduo”. Isto nos mostra que não se trata de um
processo inato, é algo que pode passar por mudanças e se desenvolver. As autoras ainda
ressaltam que é preciso ter cautela ao fazer análises classificando os indivíduos como
resilientes ou não a partir dos fatores de proteção, pois “as interações e combinações entre
os efeitos do que é considerado proteção necessitam de uma cuidadosa análise
contextualizada” e questionam: se o indivíduo não possui as qualidades individuais, da
família e da rede social “não serão nunca identificados como resilientes ou competentes
socialmente?” (2001, p. 41). A resposta é discutida e sabe-se que a união desses fatores
contribuem para a formação do indivíduo resiliente, mas não são determinantes.
Torna-se importante discutir a questão da resiliência na constituição do trabalho docente, o
que será feito no próximo tópico.
1.3.2 Resiliência e trabalho docente
O trabalho exerce um papel muito importante na vida do sujeito, faz parte da construção de
sua identidade. De acordo com Ribeiro et al (2011), o trabalho ajuda as pessoas a dizerem
a si mesmas e aos outros quem elas são. A esfera do trabalho influencia os relacionamentos
e os assuntos sobre os quais as pessoas falam em sua convivência, motiva afetos e
sentimentos e é, provavelmente, a fonte principal de significado e ordem na vida das
pessoas. Sendo assim, o trabalho deveria proporcionar a produção de ideias, criatividade e
um projeto que estivesse atrelado à vida pessoal dos indivíduos, ou seja, através dele, as
pessoas deveriam poder se realizar e, concomitantemente, atender as demandas laborais.
Mas, com a valorização excessiva da produtividade e a crescente competividade no cenário
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organizacional, características do mundo globalizado e que se traduzem como fatores de
risco, o trabalho vem sendo uma das causas de adoecimento dos profissionais e causandolhes mal-estar, e o professor encontra-se neste cenário. Como destacam Timm, Mosquera e
Stobäus (2008),
O mal-estar que se experimenta hoje na atualidade alcança o docente no
exercício de seu magistério e de sua vida privada. As satisfações e as
angústias que esse ser humano chamado professor experimenta, afetam,
incondicionalmente, essas esferas interdependentes em sua vida (p. 41).

Tal cenário faz surgir a necessidade de discussão sobre o desenvolvimento de mecanismos
de defesa, fazendo com que o sujeito seja mais flexível e afeito às mudanças, e que seja
capaz de se adaptar ou buscar formas de enfrentar as exigências. De acordo com Ribeiro et
al (2011):
[...] tais considerações demonstram a importância de as organizações e
profissionais preocupados como os modos de ser e existir do homem no
contexto de trabalho considerarem a resiliência, os fatores de proteção
empreendidos por eles como mecanismos de defesa contra situações
adversas no contexto organizacional (p. 625).

Ao considerarmos que o homem produz e reproduz a si mesmo e a sua subjetividade por
meio do trabalho, é relevante o estudo sobre a resiliência como contribuição para o melhor
desenvolvimento do sujeito nos aspectos que dizem respeito ao cuidado de si. Timm,
Mosquera e Stobäus (2008) discutem esta questão afirmando que “o cuidado de si, envolve
todo um conjunto de práticas de si que a pessoa desenvolve sobre si mesmo objetivando
estilizar singularmente sua existência” (p. 43), fazendo-se necessário buscar práticas
refletidas que visem uma transformação e que abram espaços para que o sujeito possa se
modificar a fim de encontrar seu equilíbrio.
Como já explicitado no tópico anterior, o fenômeno da resiliência é definido como um
conjunto de forças psicológicas, biológicas e sociais que ajudam o sujeito a enfrentar
situações adversas em situações de mudança, é uma estratégia de enfrentamento
relacionada à qualidade de vida e permeada por questões subjetivas e contextualizadas
dentro da história do indivíduo. Timm, Mosqueira e Stobäus (2008, p. 44) acreditam que
“ela pode ser trabalhada, na perspectiva do cuidado de si, pelo professor no exercício de
sua auto-educação”, e isso não “significa simplesmente adotar uma série de recursos
paliativos de auto-ajuda para fazer frente às adversidades”, mas buscar incorporar em seu
projeto existencial atitudes cotidianas que permitam uma melhor relação com as
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adversidades. Isto significa que o sujeito precisa buscar melhores formas de lidar com os
problemas e voltar o olhar para a sua própria vivência, e afirmam:
Podemos cuidar de nós mesmos, afirmando nossa singularidade à cada
escolha feita de forma reflexiva, crítico, criativa, entusiasmada, plena de
sentimento e alegria de nós mesmos em nosso projeto existencial. Em
cada invenção e reinvenção de nós mesmos (TIMM, MOSQUERA e
STOBÄUS, 2008, p. 44).

Os autores acreditam que deve ser um projeto existencial a busca por melhores condições
no trabalho, e procurar desenvolver a resiliência pode ser uma estratégia para consegui-lo.
E cabe aqui ressaltar que a resiliência não deve ser utilizada como mais um jargão
neoliberal para cobrar o sujeito e atribuir a ele toda a responsabilidade do seu bem ou malestar no trabalho, ela surge como uma possibilidade de buscar novas maneiras de se olhar e
cuidar de si.
Nesse sentido, no 3º capítulo deste trabalho, propomos apresentar e discutir a Bioexpressão
como uma possibilidade de voltar o olhar para si e buscar maneiras positivas de se
enfrentarem os problemas, ou seja, desenvolver a resiliência.
Tavares (2001) faz alguns questionamentos como: “Quando falamos de alunos,
professores, pais, famílias, escolas mais resilientes estamos a pretender o quê?” “Algo
extraordinário, original, muito difícil?”. O próprio autor responde que não. Aponta que a
intenção é apenas querer que essas instituições sejam organizações aprendentes, e que os
seus agentes ou atores sejam verdadeiros construtores de conhecimento e de novas
aprendizagens em função do que estão precisando, o que é uma exigência das sociedades
emergentes. Afirma, ainda, que isso pressupõe uma nova cultura ancorada numa outra
visão da realidade, em concepções distintas à luz de uma nova epistemologia que permita a
aquisição de novas capacidades para alicerçar novas competências pessoais e profissionais
básicas e específicas que possibilitem novas maneiras de agir e comportar-se.
1.3.3 Tecendo relações
A formação do professor, assim como a de outras profissões, tem sido marcada por uma
racionalidade distanciada das emoções e do envolvimento com o fazer. Assim,
Ter na experiência vivida o ponto de partida de uma educação voltada
para o ser humano a partir de sua concretude no mundo é necessário para
tornarmos mais sólida a construção de uma nova história. Reconhecer a
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compreensão da corporeidade se faz necessário para nos opormos à ideia
de aprendizagem como puramente mental. Essa ideia que encarnou
dentro das escolas as nossas cabeças e isolou os nossos corpos em um
mundo de treinamentos e flagelos (SOUSA, 2001, p. 195).

O distanciamento do sujeito de sua corporeidade pode explicar as dificuldades em lidar
com os problemas advindos da vida cotidiana. Cada vez mais, as pessoas sentem-se
ameaçadas por realidades externas e internas, a sensação de insegurança aumenta e tornase mais indefinida e, por conseguinte, os níveis de ansiedade e angústia são cada vez mais
elevados. Por isso a importância de buscar alternativas para nos tornar mais resistentes e
flexíveis a tais situações, aproximando-nos cada vez mais do nosso próprio corpo e da
percepção de nossas necessidades.
Algumas leituras como as de Maturana (2001) e Damásio (1996) mostram que as emoções
estão diretamente ligadas à racionalidade, pois existe um elo que une razão, emoções e
sentimentos e esses às dinâmicas corporais. Tavares (2001) acrescenta que a flexibilidade,
que é uma das principais características da resiliência, vem, sobretudo, da capacidade de
reflexão, ou seja, do pensamento divergente, do poder pensar possibilidades. Assim, todas
essas instâncias estão interligadas, nossas ações vão estar vinculadas ao que estamos
sentindo, ao que estamos pensando. Daí a importância de estarmos atentos e sensíveis ao
que o nosso corpo nos fala diante das situações vividas. Se conseguimos perceber o que
não nos faz bem, o que nos incomoda, enfim, se percebemos melhor o que se passa
conosco, isso é um passo importante para ir em busca de soluções. A capacidade resiliente,
como vimos no tópico 1.3.1, pode ser desenvolvida, e é o ser em sua totalidade que se
envolve nesse processo. Como ressalta Tavares (2001), as realidades mais flexíveis, mais
resilientes, são aquelas que se ligam diretamente à inteligência, afetividade, com o querer,
em que se pensa, sente, reflete, age, inova, cria. Ou seja, em que o ser esteja na sua
completude.
Sentimentos como raiva e tristeza ou frustrações fazem parte da vida do ser humano, e
poder reconhecê-los e exprimi-los pode contribuir para buscarmos melhores maneiras de
enfrentar os problemas de forma mais equilibrada, com mais flexibilidade, uma vez que
nossa capacidade resiliente poderá ser estimulada. Como ressalta Pereira,
A nossa capacidade expressiva exige, antes de tudo, uma percepção
adequada de nós mesmos por intermédio do nosso corpo, tanto físico
como energeticamente falando, o que implica o exercício da
autopercepção. Isso significa perceber nossas próprias emoções, a própria
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postura [...]. Se não somos capazes de nos perceber e de nos apropriarmos
um pouco de nós mesmos, teremos dificuldades em nos colocarmos no
mundo com a força da nossa expressividade (2008, p. 164).

Quando desenvolvemos flexibilidade, criatividade, autonomia, autoestima e construímos
vínculos afetivos, que são características da resiliência, conseguimos nos expressar e lidar
melhor com nossas emoções, nossos problemas, pois quando “você expressa a si mesmo,
você gera energia para a autopercepção” (KELEMAN, 1996, p. 88), e isso contribuirá para
buscarmos alternativas para lidar conosco, e desenvolver a nossa capacidade resiliente.
Logo, a autopercepção é um passo importante.
Outro ponto a se destacar é que nosso corpo é um sistema energético, é através dele que se
vivencia o mundo externo, que o indivíduo se relaciona com o outro. O ser humano é
resultado de suas inter-relações, pelas quais, em troca com outros sistemas energéticos
vivencia afeto, rejeição, amor, alegria. Nesta vivência, o homem constitui sua visão de
mundo e de si mesmo (MOTA, LELIS, FERNANDES, 2004). E, diante das adversidades a
que estamos expostos e pela necessidade de nos adaptarmos ao meio social, muitas vezes,
deixamos de expressar as nossas emoções, perdendo a nossa espontaneidade. Quando não
há a possiblidade de nos expressarmos espontaneamente, isso vai ser registrado no nosso
corpo, através de tensões musculares, tornamo-nos encouraçados. Couraças musculares são
um enrijecimento crônico dos músculos que, para proteger o indivíduo de experiências
traumatizantes e/ou desequilibradoras, bloqueiam a energia corporal e diminuem a
pulsação do organismo. E com essas restrições há a estagnação do fluxo natural da energia
em nossos corpos, causando alterações, até mesmo neuroses (PEREIRA, 2011).
Uma forma de lidar com essa dificuldade e possibilitar que haja transformação para que
esse fluxo se reestabeleça, ou ocorra com maior intensidade é o indivíduo “compreender a
importância de expressar suas emoções, sua forma de ver e compreender o que o cerca”
(PEREIRA, 2011, p. 36), ou seja, vivenciar sua totalidade.
Quando vivencio e experiencio o meu corpo, tenho possibilidades de manter um maior
equilíbrio do fluxo natural de energia, assim,
[...] o maior fluxo de energia que gera níveis maiores de pulsação faz com
que haja mais vida em nós, em nossas ações; permite maior envolvimento
com as atividades que nos cabe realizar, e é o equilíbrio entre a expansão
e a contração que gera essa possibilidade (PEREIRA, 2011, p. 37).
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Os movimentos de contração e expansão são funções biológicas que nos ajudam a
encontrar o equilíbrio em situações de risco, e é “o fluxo contínuo de contração e expansão
que gera vitalidade e bem-estar, é esta pulsação que regula o metabolismo energético do
corpo e controla as funções básicas” (PEREIRA, 2011, p. 39). Segundo a autora, podemos,
facilmente, perceber este processo de contração e expansão no ritmo respiratório e
cardíaco. Quando a pulsação não ocorre de forma conveniente, se desequilibra, se torna
irregular, temos nossa energia diminuída, assim como nossa capacidade de responder às
demandas externas.
Como ressaltam Mota, Lelis e Fernandes (2004), o corpo está em constante movimento de
expansão e contração, e quando vitalizado, vibra, pulsa. “Quanto mais vitalidade tiver o
corpo, mais vívidas serão suas impressões da realidade e mais ativamente irá reagir a elas”
(LOWEN apud MOTA et al, 2004, p. 2, grifos pessoais). Dependendo do nível de
vitalidade, o próprio corpo encontra sua maneira de ir liberando as tensões, buscando o
equilíbrio. É importante ressaltar que “a biorregulação sempre ocorre. Entretanto, quando
há consciência da existência das emoções, o organismo tem sua capacidade de reagir e de
se adaptar aumentada” (PEREIRA, 2011, p. 33). Este processo natural aos organismos
vivos é o que Reich denomina de autorregulação.
Quanto mais trabalharmos a relação com nossa corporeidade, compreendendo a
indissociabilidade das dimensões humanas – motora, cognitiva, afetiva, espiritual e social,
mais chances teremos de desenvolver nossa capacidade resiliente.
A questão de o próprio corpo ir buscando maneiras para lidar com as situações às quais o
indivíduo é submetido pode ser analisada à luz da teoria desenvolvida por Maturana e seu
aluno Varela. Eles afirmam, segundo Monteiro (2004, p. 52), “que as interações dos
organismos vivos com o meio ambiente são cognitivas, ou seja, que o conhecer surge como
ação adequada às circunstâncias” e que os “seres aprendem na relação com o meio”, assim
introduzem a ideia que o nosso corpo está interligado com os processos de aprendizagem e
que é esse aprendizado que vai garantir as possibilidades de adaptação às circunstâncias
em que se encontra, no sentido da autopoiesis, ou seja, a capacidade de se auto-organizar, o
que segundo Monteiro (2004) vai garantir que os organismos vivos possuam a flexibilidade
e autonomia para estarem se adaptando ao meio. Então, podemos observar que a resiliência
pode ser entendida como uma forma de auto-organização, diante das situações vividas e
que está diretamente ligada com nossa corporeidade. Cabe ressaltar que estas questões
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serão retomadas e aprofundadas no terceiro capítulo, onde serão tecidas algumas relações
entre resiliência e autorregulação na visão reicheana.
Diante das relações estabelecidas na atual sociedade, torna-se necessário que o ser humano
reflita sobre suas atitudes para se preparar melhor e saber lidar de forma positiva com os
desafios que a vida lhe impõe. “Este desafio que se coloca a todas as instituições e
organizações de formação é, no fundo, um processo de reflexão, de educação, de
socialização” (TAVARES, 2001, p. 43).
As realidades mais flexíveis, mais resilientes, são aquelas em que o indivíduo pode se
expressar e estar na sua completude. Como ressalta Melo (2004), o professor ensina
melhor quando trabalha com suas emoções, com sua cultura, seus desejos, seu
inconsciente. Por isso, Pereira (2010) considera a corporeidade, na constituição dos
professores e na prática pedagógica, altamente significativa e que contribui para a
formação integral do ser humano. O profissional, tendo consciência de sua corporeidade,
poderá compreender melhor seus limites e lidar com mais facilidade com os problemas,
tornando-se mais resilente, ou seja, capaz de passar pelas diversas dificuldades e/ou
momentos difíceis ao longo de sua vida e a eles se adaptar, reagindo de forma mais
flexível. E ainda acrescenta:
Acredito que uma educação voltada para a integração dos vários aspectos
do ser humano – corporal, emocional, mental e espiritual, traga
possibilidades [...] de [o indivíduo] se conhecer um pouco mais, de se
relacionar melhor consigo mesmo e com o outro, o que implica lidar
melhor com as próprias dificuldades e com as do outro, possibilidades de
se expressar de forma mais espontânea e criativa (PEREIRA, 2011, p.
82).

Aspectos esses que, segundo a autora, são formas de cuidar de si e dos que estão ao nosso
redor, são um autoinvestimento, maneiras de se reconhecer como pessoa singular que se é,
mas que faz parte do coletivo. E esse investimento em si mesmo, como acreditam Timm,
Mosquera e Stobäus (2008) implica reflexão, entendida como possibilidade de voltar o
olhar para si, flexibilizar suas certezas, suas convicções, enfim, ser resiliente.
Como ressalta Tavares (2001), a resiliência embora tenha começado pelas ciências físicas e
biológicas como afirmam vários investigadores, onde, na verdade, ela assume toda a sua
relevância é nas ciências mais intangíveis, nas ciências do espírito, psicológicas e sociais.
Do que parece não haver dúvida é que, apesar de conceitos tão diferentes como
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corporeidade e resiliência, tudo indica que eles se encontram estreitamente associados em
termos de significados e sentidos e convergem para uma ação comum nos processos de
desenvolvimento, aprendizagem e formação.
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CAPÍTULO 2
OS OSSOS DO OFÍCIO E OS REFLEXOS NOS CORPOS DOCENTES: O
CAMINHO TRILHADO E ASPECTOS DESVELADOS

A Igreja diz: o corpo é uma culpa. A Ciência diz: o corpo é uma
máquina. A publicidade diz: o corpo é um negócio. E o corpo diz: eu sou
uma festa!
Eduardo Galeano

Inicio este capítulo apresentando os caminhos metodológicos escolhidos para o
desenvolvimento da pesquisa de campo, assim como um primeiro olhar sobre como foi
minha inserção neste universo. Posteriormente, procederei à análise dos dados a partir das
categorias elaboradas, no intuito de desvelar como os docentes reconhecem sua dimensão
corpórea, se a relacionam com o bem-estar no trabalho e como desenvolvem estratégias
para lidar com as dificuldades de sua prática.
2.1 Os passos metodológicos: caminhos trilhados
Minha intenção ao propor esta pesquisa se deve ao fato de querer buscar novos olhares,
caminhos, e compreender um pouco mais os fenômenos educacionais, pois, segundo Gatti,
[...] estamos fazendo pesquisa para construir o que entendemos por
ciência, ou seja: tentando elaborar um conjunto estruturado de
conhecimentos que nos permita compreender em profundidade aquilo
que, à primeira vista, o mundo das coisas e dos homens nos revela
nebulosamente ou sob uma aparência caótica (2007, p. 10).

Com isso, espero contribuir de forma reflexiva para a prática docente, com o intuito de
possibilitar um avanço do conhecimento quanto à conscientização do corpo na forma de
sentir, pensar e agir, possibilitando perspectivas de ação corporal na prática pedagógica.
A pesquisa insere-se numa abordagem qualitativa, pois minha intenção é observar, ouvir e
analisar experiências de professores e, para tanto, é necessário levar em consideração que
“as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores, e seu
comportamento tem sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo
imediato, precisando ser desvelado” (ALVES, 1991, p. 54), o que supõe o contato direto e
prolongado do pesquisador com os sujeitos e o espaço investigado (LUDKE E ANDRÉ,
2008). E para alcançar um bom termo quanto aos objetivos propostos, foram utilizados os
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instrumentos metodológicos: aplicação de questionário, observação em sala de aula e
entrevista.
2.1.1 A escolha das professoras: o questionário
A pesquisa de campo foi realizada durante o primeiro semestre letivo de 2013.
Primeiramente, foi realizado um levantamento do universo de escolas públicas de São João
del-Rei que atendiam às séries iniciais, totalizando vinte e três instituições. Esse número
equivale às escolas urbanas, o universo rural não entrou. Depois de organizado esse
levantamento, foi selecionada uma amostra por conveniência de quatro instituições para
participar da pesquisa, duas municipais e duas estaduais.
O primeiro contato com as escolas se deu ainda na primeira semana de fevereiro, logo após
o início das aulas. Esse primeiro contato foi um pouco conturbado, pois, com a organização
das turmas, redistribuição dos professores e a chegada do carnaval, a direção não tinha
tempo para uma conversa inicial. Então, minha apresentação foi feita mesmo só depois do
carnaval. Procurei as escolas na data marcada pelos diretores e, junto com uma carta de
apresentação (Anexo I e Anexo II), em que constavam os objetivos e todos os detalhes da
pesquisa, confirmei minhas intenções.
O objetivo da pesquisa era trabalhar com três professores de escolas diferentes, em estágios
diferentes na profissão e que lecionassem às séries finais da primeira etapa do ensino
fundamental, com o intuito de perceber se reconhecem sua dimensão corpórea, se a
relacionam com o bem-estar no trabalho e se desenvolvem estratégias para lidar com as
dificuldades de sua prática. E para selecioná-los foi organizado um questionário
vislumbrando sua rotina, tempo de trabalho, afastamentos do trabalho e disponibilidade
para os próximos eventos da pesquisa.
A opção por trabalhar com professores dos anos finais da primeira etapa do ensino
fundamental justifica-se pela hipótese levantada de que estes, pela cobrança por
rendimento, devido à entrada dos alunos em outra etapa de ensino e provas avaliativas,
dedicam menos tempo às atividades que envolvam a corporeidade, e por sofrerem maiores
cobranças, lidam com um nível maior de estresse.
Entreguei os questionários que se constituíram na primeira etapa do processo, ou seja, na
seleção dos professores que participariam da pesquisa. Em três das quatro escolas, até a
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entrega dos questionários, cheguei a ir três ou quatros vezes em cada uma, para me
apresentar e ter contato com os professores. Apenas em uma o contato com os professores
já se deu no primeiro encontro. Acredito que isto mostra um pouco da resistência das
escolas em abrir o seu espaço para a pesquisa e o tempo gasto até o seu início.
Mesmo explicando a proposta e com os dados da carta de apresentação, a inserção como
pesquisadora, inicialmente, não foi muito bem compreendida, nem pela direção nem pelos
professores de uma escola, as outras três compreenderam melhor. Levanto como hipótese
que só estavam acostumados a receber estagiários. Os professores dessa escola me
indagaram qual era a carga horária de aula que eu iria dar, fazendo-me inferir que achavam
que eu era mesmo uma estagiária. Foi necessário explicitar as diferenças, falando que eu
iria observar o seu contexto todo de trabalho, sua relação com os alunos, as condições
oferecidas pela escola, e que isso tudo fazia parte de uma pesquisa que voltava o olhar para
o professor e que buscava refletir como o trabalho tem interferido na sua vida. Mas, que
dar aula, eu não iria.
Nas quatro escolas, a recepção foi boa e a aceitação do questionário também. Mas houve
casos de os professores se recusarem até a ouvir a proposta da pesquisa. Um caso especial
foi o de uma escola, em que a diretora me autorizou a conversar diretamente com os
professores. Uma professora me recebeu na sala e, quando iniciei minha fala, me
interrompeu: “nem precisa continuar, se fosse algo para os meus alunos, eu aceitaria, mas
para me observar, nem vem... Estou cansada, vou me aposentar, não tenho nada para
contribuir”. Não se dispôs para a pesquisa. Agradeci e saí da sala. Notei uma resistência
muito grande dos docentes para abrir o seu espaço de trabalho, o que é compreensível.
Geralmente, os que se recusaram a responder o questionário eram aqueles que os próprios
colegas ou diretor caracterizavam como os “que precisariam participar”, pois sua prática
seria interessante de observar e suas vivências como professor eram questionadas. Por
razões éticas, me abstive de qualquer comentário ou de prolongar o assunto.
A proposta inicial era a de que os professores respondessem o questionário comigo a seu
lado, para o caso de terem alguma dúvida ou quererem discutir as questões, além de eu não
correr o risco de os papéis se extraviarem, mas todos preferiram levar para responder em
casa. Alegaram não ter disponibilidade de tempo, pois o intervalo é muito curto, não têm
ninguém para ficar com as crianças para eles fazerem isso e logo que saem da escola têm
outros compromissos. Foi um total de 26 questionários aplicados nas 4 escolas, 4 na escola
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A, 10 na escola B, 8 na escola C e 4 na escola D, sendo que 16 desses professores
aceitaram participar e apenas 3 não retornaram o questionário, como se pode observar no
gráfico 1
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Gráfico I: Com base nos questionários aplicados.

Uma questão a se destacar é que, em sua maioria, as respostas dadas pelos professores ao
questionário, principalmente as que precisavam de uma justificativa ou explicação, foram
muito evasivas, sem descrições, o que dificultou um pouco a escolha. Levantei algumas
hipóteses para essa questão. Uma delas pode ser o descaso, que fez com que, devido a
pouca importância dada ao trabalho, as professoras respondessem de qualquer forma. A
outra pode ser a falta de tempo dessas profissionais que tiveram que responder correndo
entre um trabalho e outro. Ainda há uma terceira hipótese, que pode ser a dificuldade ou
resistência em se exporem. As questões que não ficaram muito claras foram esclarecidas
nas entrevistas, outra etapa do processo, com as professoras selecionadas.
Para escolha dos professores, levei em consideração as respostas do questionário e sua
aceitação em participarem das próximas etapas da pesquisa, que seriam a observação e a
entrevista. Como já foi explicitada, minha intenção foi selecionar três professores em
diferentes estágios na profissão, um no início da carreira, outro com um tempo
intermediário de trabalho e outro quase se aposentando, para tentar verificar se existem
diferenças na postura desse professor diante das propostas, em sala de aula, no que se
refere ao enfrentamento dos problemas do cotidiano, a sua relação com seu corpo e de seus
alunos, e a como o professor é afetado pela rotina imposta pelo trabalho. Como resultado
dos questionários observamos:
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Gráfico II: Com base nos questionários aplicados

Alguns números nos chamaram a atenção, como pode ser observado no gráfico II,
ressaltando-se que a análise baseia-se nos 16 questionários das professoras que aceitaram
participar da pesquisa. Cerca de 47,82 % dos professores disseram já ter se afastado do
trabalho por motivos de saúde e todos os problemas estavam relacionados com a profissão.
O estresse foi o maior motivo, tanto é que mais da metade, 56,52 %, dizem terminar a aula
com esse sintoma seguido do cansaço. Problemas com a voz também foram relatados.
Outra questão expressiva é o trabalho que tem que ser realizado no fim de semana, 43,47%
disseram que é necessário utilizar o fim de semana para planejar atividades, corrigir provas
dentre outras questões, mesmo porque 21,73% trabalham em mais de um lugar, o que
diminui o tempo durante a semana. Mesmo o tempo sendo corrido, pelos questionários foi
possível perceber, e deixaram isto explícito, que necessitam de uma atividade para
extravasar, 56,52% dizem fazer alguma atividade física ou de relaxamento, como
caminhada, dança, academia. A escolha dos professores baseou-se nessas questões, duas
delas estavam dentro dessas estatísticas e, para a terceira escolha, busquei uma que
houvesse dado respostas que se diferenciassem das respostas da maioria.
Os questionários me permitiram selecionar três professoras em duas escolas: EA (escola A)
e EB (escola B), sendo uma professora da escola A e duas da escola B. O fato de duas
pertencerem a uma mesma escola justifica-se por ser a escola B a única a ter uma
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profissional com menor tempo de serviço e outra com tempo intermediário com dupla
jornada de trabalho, critérios para seleção dos sujeitos da pesquisa.
Quem são as professoras
A professora Gaia3 é casada, tem 41 anos de idade e 18 anos de profissão. Tem o
magistério e terminou sua graduação em matemática. Foi a professora mais velha que
encontramos e que aceitou participar das próximas etapas da pesquisa. Relatou no
questionário que tem vontade de se aposentar e que o estresse está muito presente na sua
vivência como professora. Já tirou licença do seu trabalho por problemas nas cordas
vocais, estresse, esgotamento e depressão. Não realiza nenhuma atividade física por não ter
tempo, pois trabalha em duas escolas, que inclusive estão em cidades diferentes. A escola
A, onde o contato se deu, é municipal e atende crianças das séries iniciais. Ela trabalha lá
desde o início da sua carreira como professora do 4º ano. Também trabalha com as séries
finais do ensino fundamental com a disciplina Matemática em outra cidade e, três vezes na
semana, sai direto da primeira escola e segue para a outra, não tem tempo nem para
almoçar, pois precisa viajar.
Selena tem 38 anos de idade, é casada e exerce a profissão há 5 anos. Também trabalha em
mais de um lugar, é monitora de Educação a Distância. É formada em Pedagogia e já tirou
licença por cansaço físico e mental. Pratica atividades físicas e já diz querer se aposentar.
Trabalha na escola B que é estadual e atende desde as séries iniciais até o ensino médio.
Sua turma é de 5º ano.
Ania tem 36 anos de idade, é casada e está na profissão há três anos. O que a coloca na
categoria de iniciante. Possui curso normal superior e tem apenas um cargo. Não pratica
atividades físicas e nunca tirou licença. Diz gostar da profissão e encontra poucos
problemas em sua prática. Aceitou participar das próximas etapas da pesquisa. Pelo
questionário, ela se contrapõe às outras professoras escolhidas, o que foi minha intenção de
escolha. Também trabalha na escola B e sua turma é de 4º ano.
2.1.2 A ida às salas de aula: a observação

3 No intuito de resguardar a imagem das professoras, das crianças, das escolas e de qualquer outro elemento
identificador, os nomes apresentados nesta pesquisa são fictícios.
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Com o intuito de manter uma proximidade com o universo estudado e acompanhar a rotina
em sala de aula das professoras selecionadas foi realizada a observação. Para Vianna
(2007), a observação é uma das mais importantes fontes da pesquisa qualitativa em
educação, pois possibilita ao pesquisador coletar dados de natureza não verbal,
possibilitando a interpretação dos mesmos, relacionados ao contexto em que se
desenvolvem. Ainda segundo este autor, ao fazermos observações é possível que nos
deparemos com uma multiplicidade de estímulos oriundos do ambiente observado e que
devem ser selecionados com atenção a fim que nos fixemos nos fatos, acontecimentos que
são realmente imperativos para a obtenção de informações claras e confiáveis.
E para tanto, foi elaborado um roteiro de questões para nortear a observação (anexo IV),
pois, “ao observador não basta simplesmente olhar, deve, certamente, saber ver, identificar
descrever diversos tipos de interações e processos” (VIANNA, 2007, p. 12), tornando-se
muito importante a clareza dos objetivos a serem alcançados com tal evento.
Logo após a escolha dos professores, os mesmos foram procurados para que pudéssemos
iniciar as observações. É importante ressaltar que, do primeiro contato com os professores
até o início das observações, se passou quase um mês e meio, mostrando que este não foi
um processo rápido, e não depende só de nossa vontade cumprir um cronograma.
O período de observação estendeu-se de meados do mês de março de 2013 a junho de 2013
e sua organização deu-se da seguinte forma: acontecia de terça a sexta-feira nas três turmas
durante meio período. Este meio período não era permanente, ora eu ia do início da aula
até o intervalo, ora depois do intervalo até o final da aula. Com isso queria perceber se
havia alguma diferença de comportamento tanto dos professores quanto dos alunos nos
tempos das aulas, o que foi possível perceber durante o processo de observação.
Durante o tempo de observação, participei de solenidades e eventos festivos das turmas,
assim como atendia aos pedidos dos professores no que se referia ao auxilio em algumas
atividades de cunho prático, como recortar atividades. Deixei claro que poderia colaborar
desde que não saísse do espaço da sala de aula e da presença dela e dos alunos. A minha
inserção no espaço escolar não se deu de forma neutra, minha presença dentro de sala de
aula inicialmente causou espanto e curiosidade por parte das crianças e certo receio por
parte dos professores, com o tempo e as relações estabelecidas, isso diminuiu, mas como
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ressalta Viana, “não é possível eliminar de todo a influência da presença do observador,
trata-se de uma presença, e isso deve ser considerado nas análises” (2007, p.10).
Foi utilizado um caderno de campo para anotações dos dados. Em sala de aula, relatava
apenas os tópicos e, quando chegava em casa, completava com todos os detalhes
observados. No final do processo, o caderno foi apresentado às professoras observadas.
2.1.3 Sabendo mais: a entrevista
Por fim, foi realizada entrevista semiestruturada com os docentes, a fim de ouvi-los a
respeito da sua percepção sobre sua prática e levantar pontos que não foram respondidos
pela observação, levando-se em consideração que:
[...] as entrevistas são eventos discursivos complexos, forjados não só
pela dupla entrevistador/entrevistado, mas também pelas imagens,
representações, expectativas que circulam - de parte a parte - no momento
e situação de realização das mesmas e, posteriormente, de sua escuta e
análise (SILVEIRA, 2002, p. 120).

Utilizamos um roteiro de entrevista semiestruturado, que, como afirmam Lukde e André
(2008), possibilita a ocorrência de perguntas abertas, feitas a partir de “um esquema básico,
porém não aplicado rigidamente, permitindo que o entrevistador faça as necessárias
adaptações” (p. 34). Assim, contribui para que o entrevistado fique mais à vontade e se
expresse com clareza e firmeza sobre o que lhe for questionado (Anexo V). A entrevista foi
gravada e transcrita para que pudesse ser organizada em categorias para posteriores
análises.
Com a entrevista, a intenção era buscar questões que não foram respondidas durante o
questionário e o processo de observação, além de ouvir dos professores suas concepções
sobre sua prática, sua relação com a profissão e sua corporeidade.
A entrevista se deu ao final do processo de observação e foi deixado a critério dos
professores a escolha do local e o dia em que esta poderia ser realizada. Encontrei algumas
dificuldades nesse processo, pois o tempo dos professores era muito restrito e se resumia
ao horário em que estavam na escola. Com a professora Selena foram duas tentativas. A
entrevista seria realizada durante o horário de estudos literários, que era o único tempo que
ela tinha livre na semana fora de sala de aula. Como a professora que dava essa disciplina
era uma eventual e, na data marcada, faltou um professor na escola e ela teve que substituí-
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lo, Selena não teve o horário livre, então tive que esperar a próxima semana. No outro
encontro, não houve nenhum imprevisto e a entrevista aconteceu. Pedi sua autorização para
que esta pudesse ser gravada e, inicialmente, ficou um pouco nervosa, mas, no decorrer da
conversa, a tensão foi liberada e foi estabelecido um diálogo muito produtivo. O espaço
utilizado foi o pátio da escola e, a título de curiosidade, durante todo o tempo da entrevista
sempre aparecia alguém perguntando alguma coisa ou alunos a chamavam.
Com a professora Gaia também foram duas tentativas. A primeira foi marcada no horário
da educação física das crianças, que também era o único horário que ela tinha livre durante
o tempo de aula, mas ela esqueceu que havia marcado comigo e agendou uma reunião com
a supervisora da escola, ficando a entrevista para outro momento. Tive dificuldade em
marcar o próximo dia, pois a escola entrou de férias e a entrevista teve que acontecer em
outro espaço. O segundo encontro se deu na Universidade e, durante a entrevista, ela se
emocionou e até chorou. Tivemos que parar um momento e esperar que ela se acalmasse
para que pudéssemos continuar. São situações que podem ocorrer, pois, como sinalizam
Ludke e André (2008), a entrevista envolve a exposição de eventos, acontecimentos que
dependendo da intensidade com que são vividos, podem tocar profundamente e envolver as
emoções. E para tanto, é necessário ter sensibilidade para conduzir a situação. Confesso
que isso me pegou de surpresa e tive um pouco de dificuldade em conduzir o processo.
Com a professora Ania surgiu um imprevisto. Ela mudou de escola durante o processo da
pesquisa. Era professora contratada e passou no concurso do Estado sendo nomeada para
outra escola. Isso ocorreu no final do processo da observação, tive que acompanhá-la em
outra escola, tendo que fazer contato com o diretor da nova escola. A entrevista aconteceu
fora do espaço escolar, ela recebeu-me em sua casa, e se deu de forma tranquila.
2.1.4 Organização dos dados
Os dados foram trabalhados à luz da análise de conteúdo (BARDIN, 2008), sendo as
categorias elaboradas a partir do próprio material das observações e das entrevistas. Na
tentativa de responder aos questionamentos levantados, foi escolhida tal técnica.
[...] designa–se sob o termo de análise do conteúdo: um conjunto de
técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens,
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2008, p. 44).
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Tal análise permite uma interpretação completa dos dados provenientes da pesquisa, pois,
na afirmação de Bardin (2008), através dela, é possível ler as entrelinhas e escutar aquilo
que não se fala, considerando-se um objeto de pesquisa em sua subjetividade e sua
totalidade.
No próximo tópico atentaremos para as análises dos dados organizados por categorias. Tais
categorias foram, de certa forma, pré-elaboradas, atentando-se para que respondessem aos
objetivos propostos no trabalho como pode ser observado no roteiro da observação e
entrevista (anexo IV e V). Entretanto, na análise dos dados, houve uma reorganização dos
conteúdos de forma a propiciar melhor entendimento dos dados coletados.
2.2. Concepções e vivências de corpo e corporeidade: um olhar sobre o trabalho
docente
O homem contemporâneo vem enfrentando substanciais pressões em seu cotidiano,
gerando diversas situações de estresse. Não é muito diferente quando levamos em conta o
trabalho docente. É significativo o índice de insatisfação entre professores com a sua
profissão, com o seu desempenho e, principalmente, com as dificuldades encontradas na
sua prática. O diálogo, a cada dia, se processa com menos intensidade e os estímulos da
aprendizagem se distanciam do intento inicial. O modelo mais conhecido de educação,
ainda privilegia a atitude autoritária, através do corpo disciplinado, podendo gerar
estagnação, falta de criatividade e autonomia, tanto dos docentes quanto dos alunos,
afastando cada vez mais os sujeitos de sua corporeidade.
Tal problemática faz aflorar a necessidade de discussão e entendimento sobre corpo e
corporeidade e sua importância para a formação docente, implicando diretamente em um
melhor conhecimento de si, do outro e da prática em sala de aula. Atentando para isso, e
buscando conhecer um pouco melhor a realidade escolar, apresentarei, aqui neste tópico, as
categorias elaboradas a partir do material recolhido durante o processo de pesquisa.
No primeiro momento, criando assim a primeira categoria, apresentarei como foi, para as
professoras participantes deste trabalho, o processo de escolha pela profissão docente,
como elas se relacionam e percebem suas condições de trabalho, suas dificuldades, anseios
e como estes têm afetado suas relações.
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A segunda categoria consiste em analisar e compreender como as professoras reconhecem
a sua dimensão corpórea, se a relacionam com o bem-estar ou não no trabalho e como o
seus corpos têm respondido às dificuldades de sua prática.
E por último, apresentarei as estratégias desenvolvidas pelas professoras para lidar com as
adversidades encontradas na sua vida profissional.
2.2.1 A escolha do magistério e a relação com o ser professor
Alguns autores como Nóvoa (1992) e Tardif (2004), ao se proporem a realizar estudos
sobre a formação docente e a escolha por este ofício, vão nos dizer que, na maioria das
vezes, a prática exercida pelo professor e a maneira como ele se relaciona com o trabalho
tem muito a ver com a sua opção primeira pela profissão e os caminhos que o tornaram
professor, ou seja, sua história de formação. Dessa forma,
[...] a vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual se
constrói a formação. Por isso a prática da educação define o espaço de
toda a reflexão teórica. No entanto, a análise dos processos de formação,
entendidos numa perspectiva de aprendizagem e de mudança, não se pode
fazer sem uma referência explícita ao modo como um adulto viveu as
situações concretas do seu próprio percurso educativo (NÓVOA, 1992, p.
24).

Por isso, atentamos aqui para a compreensão de como as professoras participantes do
processo de pesquisa chegaram ao ofício docente, como escolheram a profissão, suas
primeiras impressões e como se relacionam com o seu trabalho.
Ao contrário do que revela o senso comum, segundo Tardif (2004), o destino de uma
pessoa não se prende somente às características próprias de sua personalidade –
disposição, inteligência, caráter, vocação, aptidão, dons e méritos pessoais, que podem ser
cultivados de maneiras diversas – mas depende principalmente do fato de ter nascido num
determinado momento histórico e num ambiente sociocultural, definido por elementos
estruturais bem precisos: de ordem econômica, política e educacional. Esses elementos
pesam sobre as opções de cada um e acabam por prescrever o futuro, orientando a escolha
pessoal e exercendo forte influência no trajeto profissional. A intenção aqui não é entrar
numa análise sociológica, mas mostrar que as professoras participantes passaram por esse
processo. E percebemos isso em suas falas:
Eu formei no curso Normal Superior, nem eu sabia que ia dar certo na
profissão [...] eu queria continuar estudando e, na época, o curso mais
barato particular que tinha aqui em São João, era o Normal Superior, lá
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no Iptan e, assim, [...] vestibular na Universidade Federal eu nunca tinha
tentado e não podia tentar, porque não fiz cursinho, não tinha dinheiro
para pagar. Mas meu sonho mesmo não era ser professora, queria fazer
odontologia (Ania, 05/08/2013).
Caminhei para ser professora, minha mãe era, minha avó era. Somos uma
família de professoras. Então, quando fui optar pela minha profissão,
escolhi seguir o caminho da minha família. Nunca pensei em seguir outra
profissão. Seria mais fácil para mim, até mesmo porque não teria dinheiro
para investir em outro curso mais caro (Selena, 11/07/2013).
Parece, assim, eu sinto que a profissão estava na minha alma. Desde
pequenininha eu brincava de aulinha com as crianças, com minha
bonecas, com meu irmão mais novo, eu com sete anos ajudei a alfabetizar
meu irmão, ele tinha 4 anos, ele e mais 3 coleguinhas dele, lá no porão da
minha casa. Tinha lá giz, tinha quadro. Então, assim, eu sempre gostei de
ensinar. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, e desde pequena
minha opção era ser professora. Minha mãe até tentou colocar na minha
cabeça fazer enfermagem, mas eu sabia que aquilo não era pra mim
(Gaia, 19/07/2013).

Aqui notamos que a professora Ania não tinha como primeira opção ser professora,
alimentava o sonho de fazer o curso de Odontologia, mas as circunstâncias econômicas a
impediram de seguir adiante com seu sonho, e acabou optando por “um curso que era mais
fácil e acessível para o meu momento” (05/08/2013). Apesar de não ser a opção primeira
ser professora, Ania diz:
Caí meio que de paraquedas na profissão. [...] Brinco que foi ela que me
escolheu, e não eu que a escolhi (risos). Fiz o curso, me dediquei e acabei
gostando e ficando. Agora poderia tentar outra coisa, mas não quero
mudar de profissão (05/08/2013).

Selena assume sua opção por ser professora, apesar de que, em sua fala, aparece o fator
econômico que a impediria de investir em outra profissão, mas não deixa claro que se
tivesse outra oportunidade mudaria de profissão. Em contrapartida, Gaia também assume a
opção por ser professora e, em momento algum, cita a questão econômica como um fator
que a influenciou a decidir pela profissão, teve até o incentivo da mãe em seguir outro
caminho, mas preferiu o ofício docente.
Todas as professoras possuem a formação superior. Gaia é formada em Matemática, Selena
em Pedagogia e Ania no Normal Superior, e todas, inicialmente, passaram pelo magistério,
onde faziam uma formação técnico-científica concomitante com o ensino médio.
Eu fiz o científico, o antigo científico, que se chamava. E o meu
magistério é daquela época que você fazia o primeiro científico e depois
você escolhia entre o normal e o científico, o primeiro ano era base, era o
normal. Era tipo um técnico mesmo [...] você fazia o ensino médio junto
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com a formação no magistério [...] tinha o segundo e o terceiro e o quarto
ano que a gente ficava para fazer as matérias pedagógicas que falava na
época [...] e, logo depois, eu já saí e já entrei na Pedagogia (Selena,
11/07/2013).

Selena, logo após terminar o magistério, ingressou no curso de Pedagogia da UFSJ e,
quando terminou a graduação, fez duas especializações, uma em educação empreendedora
pela mesma instituição e outra em informática educacional, pela Universidade Federal de
Lavras. Foi para a sala de aula somente depois de dois anos de formada, antes, trabalhou
com informática educacional em escolas particulares.
Ania, como citado anteriormente, fez Normal Superior em uma instituição particular e
antes da graduação também passou pelo magistério como relatou:
Antes a gente não tinha muita opção, era quase que obrigado a escolher
um curso pra fazer junto com ensino médio. Tinha um de contabilidade e
o magistério, como eu nunca fui muito fã de matemática, optei pelo
magistério (05/08/2013).

Logo que terminou sua graduação, Ania foi direto para sala de aula e viu que precisava de
uma especialização: “cheguei com muitas dificuldades, vi que precisava me aperfeiçoar, fiz
pós-graduação em alfabetização e letramento e educação empreendedora pela UFSJ”.
Quanto a Ania, apesar de não ser a profissão docente sua primeira escolha, através da sua
fala e também nas observações, é possível afirmar que há um investimento muito grande
de sua parte em novos aprendizados. Fez as pós-graduações pela UFSJ; na época da
observação, estava iniciando outra, e todas as capacitações oferecidas pela escola em
parceria com a Universidade ela se disponibilizou a fazer. Isso ela justifica da seguinte
forma:
Minha graduação foi em uma faculdade particular, não que esteja
desmerecendo o trabalho realizado na instituição, mas sei que há sempre
muitas lacunas quando comparado a uma universidade federal, e ainda,
era normal superior e não pedagogia, por isso, sinto-me na obrigação de
tentar sempre procurar novos conhecimentos que vão acrescentar à minha
formação e ajudar na prática de sala de aula (Ania, 05/08/2013).

Essa professora é a mais jovem na profissão das três participantes da pesquisa e é a que
mais investiu em especializações. Segundo Nóvoa (1992), os professores no início da
carreira apresentam um sentimento de despreparo e insegurança com relação às práticas de
sala de aula e tendem a buscar as respostas para os conflitos existentes em novos cursos de
formação. Pode parecer contraditório, mas a prática dessa professora quando observada e
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comparada com a das outras duas parece ser a que mais passa a sensação de despreparo e
insegurança. O autor destaca que todo conhecimento e estudo são válidos e trazem
acréscimos à formação, mas se não forem incorporados às práticas de sala de aula, de nada
adiantarão. O professor precisa fazer para aprender e refazer caso não dê certo,
experimentando novas alternativas.
Concordo com o autor e penso ser a insegurança normal, não só no início da carreira, mas
diante de toda situação que ainda não foi vivida. É louvável o professor procurar novos
conhecimentos e não estagnar perante suas dificuldades, mas pode fazer muitas
especializações e estas de nada adiantarem, se não tiver a coragem de sempre se colocar à
prova, de se propor a mudar.
Gaia relata como foi o processo de escolha da sua graduação, e que, antes de iniciá-la,
também fez Magistério:
Quando eu terminei o meu Magistério, eu não queria Pedagogia, não sei
falar porque, eu não sei. Acho que eu tinha um preconceito com a
Pedagogia, eu achava que fazendo essa graduação eu num ia ser
professora de nada. Você vai me desculpar falando isso. Eu gosto muito
de português, apesar de eu ser muito fraca. E exatas, principalmente
Matemática, isso foi sempre uma coisa que gostei muito. Quando
terminei o Magistério pensei em qual curso eu faria, sabia que Pedagogia
eu não queria, aí minha primeira opção foi Letras, com o intuito de
melhorar também meu português. Fiz 5 períodos de Letras, e nesse
intervalo eu casei e, dois anos depois, eu engravidei [...] então fazendo
faculdade, grávida, aí eu escolhi deixar o curso. Se fosse hoje eu faria
tudo, mas naquela época num era assim. Depois quando decidi voltar [...]
grávida de novo! Aí eu abandonei o curso! Aí pensei comigo, daqui a 10
anos eu volto a estudar. Vou ser mãe, professora. Mas nunca fiquei
satisfeita de ter parado de estudar, ai depois de 10 anos voltei e me
formei, só que agora em Matemática (Gaia, 19/07/2013).

Apesar de negar o curso de Pedagogia, Gaia faz uso do seu Magistério, pois também dá
aula para a primeira etapa do ensino fundamental, a bem mais tempo que na disciplina
Matemática. A professora não deixa de fazer especializações nas duas áreas e quando
indagada qual segmento ela escolheria responde: “é muito difícil escolher, sou realizada,
apesar de todas as dificuldades nos dois segmentos, tanto nas séries inicias, quanto com a
Matemática nas séries finais, mas a verdade é que escolhi a Matemática como graduação”
(Gaia, 19/07/2013).
Através de sua fala, podemos notar que Gaia alimentava um desejo muito grande em se
formar, teve que parar por alguns anos devido às situações de sua vida, mas assim que teve
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oportunidade voltou e se formou. Tardif (2004) fala que esse desejo pela formação e os
obstáculos que são enfrentados para que ele se realize são pontos que se mostram positivos
para o desempenho da profissão e tendem a consolidar um melhor relacionamento
profissional. Podemos evidenciar isso através da fala da entrevistada:
Passei muita dificuldade para conseguir me formar, tive que parar várias
vezes, mas sempre tive em mente que era o que eu queria, e vejo que
hoje, apesar de todas as dificuldades encontradas na profissão, posso
dizer que sou realizada e se fosse para escolher de novo, escolheria o
mesmo caminho e a mesma profissão. Penso assim, foi tão difícil para
conseguir chegar até aqui [...] tenho que me esforçar para sempre fazer o
melhor, afinal, foi o que escolhi, é o que sempre quis [...] (Gaia,
19/07/2003).

Foi recorrente na fala dessa professora tanto na entrevista quanto nas conversas durante o
período de observação a afirmação: “foi o que escolhi, é o que sempre quis”. Isso pode
parecer um desejo de reafirmação, como uma forma de “desejo positivo” (NÓVOA, 1992),
ou seja, mostrar para ela mesma que está bem e feliz quando no fundo desejaria estar em
outro lugar ou profissão. Mas, durante o tempo de convívio da pesquisa, não foi isso que
ficou evidenciado. Gaia realmente parecia gostar da profissão e se esforçava para realizar
um bom trabalho.
Outro ponto a se destacar é como foi o período de formação das professoras. Embora em
tempos diferentes, todas afirmaram que tiveram dificuldades e precisaram abdicar de
muitas coisas para poder finalizar o seu curso. Como já relatado, Gaia parou várias vezes.
Primeiro casou, teve suas filhas e depois terminou o curso. Ela fala: “se fosse hoje, eu faria
tudo, estudaria e criaria as minhas filhas, mas naquela época, foi o que consegui fazer.”
Ania e Selena já relatam que foi justamente essa a dificuldade encontrada. Estudaram,
casaram e tiveram seus filhos ao mesmo tempo em que estudavam.
Um dos aspectos que me chamou a atenção nas conversas informais do processo de
pesquisa e durante as entrevistas foram as primeiras impressões que as professoras tiveram
quando se colocaram diante da sala de aula. Huberman (1992) nos diz que a entrada dos
profissionais na carreira docente pode ser dividida em dois estágios: o de “descoberta” e o
de “sobrevivência” (p. 15). O estágio de descoberta traduz o entusiasmo inicial, a
experimentação, a exaltação por estar, finalmente em situação de responsabilidade, de ter
uma sala só para si, gosto pela profissão e pela expectativa de poder colocar todos os
conhecimentos adquiridos em prática. Evidenciamos isso nas falas:
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Entrei na sala de aula com a maior expectativa, estava feliz por ter
conseguido uma turma e muito empolgada para colocar todo meu
conhecimento em prática. Lembro que meu planejamento era impecável,
todo organizadinho, com coisas legais e inovadoras. Tinha muita
empolgação [...] (Ania, 05/08/2013).
Nossa! Lembro como se fosse hoje o momento que fiquei sabendo da
convocação para a sala de aula. Fiquei super empolgada, reuni todo o
meu material que confeccionei durante a faculdade e escolhi tudo que era
interessante para aquela primeira semana de aula (Selena, 11/07/2013).
[...] as expectativas eram grandes, queria ser uma boa professora. A gente
pensa que vai ser tudo lindo, preparei muitas coisas, era o que eu queria,
ser professora, e chegava a hora de fazer o que eu sempre quis fazer. Ó
sensação boa foi aquela! (Gaia, 19/07/2013).

De outro lado, encontra-se o estágio de sobrevivência. O aspecto da sobrevivência traduz o
que se chama vulgarmente de “choque do real”, é a confrontação inicial com a
complexidade da situação profissional: o tatear constante, a preocupação consigo próprio
(vou conseguir?), a distância entre os ideais e as realidades quotidianas da sala de aula, a
fragmentação do trabalho, a dificuldade em fazer face, simultaneamente, à relação
pedagógica e à transmissão de conhecimentos, a oscilação entre relações demasiado
íntimas e demasiado distantes, dificuldades com alunos que criam problemas, com material
didático inadequado (HUBERMAN, 1992). Ania descreve essa situação, apontando a
diferença entre o que viu na universidade e o que ela encontrou na sala de aula:
Eu gosto do meu trabalho [...] só que a prática é completamente diferente
do que a gente aprende na universidade [...] muito diferente mesmo [...]
você chega na sala de aula crua de tudo [...], tive muita dificuldade, a
sorte são as colegas que vai ajudando umas às outras [...] mas
encontramos aquelas que também têm um pouquinho de resistência [...]
tem que ter cuidado. Mesmo com as dificuldades nunca passou pela
minha cabeça desistir (05/08/2013).

Alguns estudos realizados sobre formação de professores e os caminhos percorridos por
eles, como os de NÓVOA (1992), TARDIF (2004) e HUBERMAN (1992), apontam que,
num primeiro momento, os professores sentem um distanciamento do que viram na
universidade e a realidade encontrada na sala de aula. Ania relata isso e Selena também
diz: “fiquei um pouco perdida, parecia que o que aprendi na faculdade de nada me
adiantaria, era tudo muito diferente quando cheguei na sala de aula, mas não desisti”
(11/07/2013). Sempre ouvimos tais afirmações que, segundo Huberman (1992), podem
convergir do “choque do real”, ou seja, do lidar com o novo.
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O autor também vai destacar que há a formação de uma rede positiva de relações na escola,
onde as outras profissionais que já têm certa experiência vão auxiliar as novatas de modo a
deixá-las mais ambientadas com o universo escolar, e as ajudarão nos conflitos do dia a
dia. Ania como relatado numa de suas falas anteriores, ressalta a colaboração que teve de
suas colegas mais experientes e como isso facilitou a ambientação no novo espaço de
trabalho.
Gaia também fala das primeiras impressões como professora:
Para mim, ser professor era assim, tudo muito lindo, ensinava, mas eu
não conhecia o sistema. Quando eu conheci o sistema, quando eu
comecei a trabalhar, eu assustei, porque eu não conhecia a realidade do
professor, eu era uma aluna obediente, uma aluna esforçada, dedicada,
mas eu não conseguia perceber meus colegas enquanto alunos, quando eu
fui ser professora, eu lembro até de perguntar a minha mãe, porque você
deixou eu ser professora? Porque sofre muito [...] no início da minha
carreira eu sofri muito [...]. Questão de dar conta [...] mas, assim, essa foi
minha escolha, assim eu sempre quis, eu vou dar conta, e consegui, foi
assim, é uma coisa que nasceu, quando eu cheguei e vi que era muito
sofrido, eu não desisti, falei assim, vou continuar, porque eu gosto, gosto
de trabalhar como professora (19/07/2003).

As condições iniciais da profissão geram o sentimento de insegurança, de instabilidade, de
sobrevivência. Cavaco (1995) afirma que tais situações tornam-se geradoras de ansiedade,
são opressivas, alienantes, multiplicadoras de receio e desconfianças, opondo-se às
necessidades reais de um desenvolvimento vocacional harmonioso. E, segundo a autora, é
nesse momento que muitos profissionais desistem da profissão e desejam abandoná-la.
Mas podemos notar na fala das professoras que todas relataram as dificuldades enfrentadas
e deixaram claro que não queriam desistir do que escolheram.
Com relação a essa desistência, Selena relata que sua mãe vivia falando para ela desistir,
procurar outra profissão, que, nos tempos que viriam, a situação só iria piorar. A mãe
destacava que, no passado, era menos complexo ser professor, ela começou a sentir na pele
as transformações que foram acontecendo. Mas Selena dizia que não iria desistir.
Numa entrevista concedida ao programa “Salto para o futuro” da TVE Brasil, em 2001,
Nóvoa foi questionado se ser professor atualmente é mais complexo do que foi no passado.
Ele responde que é difícil dizer, porque a profissão docente sempre foi de grande
complexidade. Mas destaca que, hoje, os professores têm que lidar não só com alguns
saberes, como era no passado, mas também com a tecnologia e com a complexidade social,
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o que não existia antes. Afirma que atualmente é, decerto, mais complexo e mais difícil ser
professor do que era há algum tempo. Ainda ressalta que essa complexidade acentua-se
pelo fato de a própria sociedade ter, por vezes, dificuldade em saber para que ela quer a
escola.
Esteve (1995) vai destacar em seus estudos elementos de transformação no sistema escolar
que vão acentuar ainda mais a complexidade que é ser professor. Um dos elementos de
transformação é a escassez de recursos materiais e as condições deficientes de trabalho. O
autor diz que a massificação do ensino e o aumento das responsabilidades dos professores
não se fizeram acompanhar de uma melhoria efetiva dos recursos materiais e das condições
de trabalho em que se exerce a docência.
A falta de recursos generalizada aparece, em diferentes trabalhos de investigação, como um
dos fatores que fomentam o mal-estar docente. De fato, os professores que encarnam a
renovação pedagógica do seu trabalho veem-se frequentemente limitados pela falta do
material didático necessário e de recursos para adquiri-lo. Muitos professores denunciam a
inexistência dos meios necessários ao desenvolvimento da renovação metodológica que a
sociedade e as autoridades educativas exigem. Em médio prazo, essa situação provoca a
inibição do professor, que pode se acomodar e aderir ao sistema (ESTEVE, 1995). Sobre a
falta de recursos e as dificuldades encontradas, Gaia descreve:
[...] dificuldade além da financeira, assim, se a gente tivesse um recurso
financeiro melhor, a gente, pelo menos, ia trabalhar muito melhor; eu
sinto isso [...] porque tudo que eu quero fazer precisa de dinheiro [...] por
exemplo, se quero inventar uma moda, fazer alguma coisa mais prazerosa
com os meninos [...] tenho que bancar do próprio bolso, o que não é justo,
mas, muitas vezes, a gente faz, e, assim, eu não tenho dificuldade de
trabalhar [...] eu não tenho dificuldade de desenvolver o conteúdo com o
aluno não, a minha dificuldade está em ter que aceitar o sistema e pouco
poder fazer para mudá-lo (19/07/2013).

Notamos, pela descrição da professora, que ela, mesmo a escola não oferecendo recursos
para que possa desenvolver uma aula diversificada, tira do próprio bolso para que isso
aconteça. E como Esteve (1995) ressaltou, em médio prazo, isso pode não mais acontecer e
haver uma acomodação do professor, considerando, inclusive, seu descontentamento com
tal situação: “não é justo tirar dinheiro do meu próprio bolso, a escola deveria oferecer os
recursos, não tenho condições de fazer isso sempre, até porque a gente não ganha bem. O
que a gente vai fazer? Deixa de tentar e acaba não inventando mais moda?” (Gaia,
19/07/2013).
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A falta de recursos para realizar o trabalho gera um mal-estar no professor e cria uma
revolta contra o sistema, o que, certamente, vai influenciar as suas relações dentro e fora da
escola.
Fico muito revoltada com o que acontece na escola. Não temos recurso
para nada. O que inventamos de novo, temos que bancar. E acabo ficando
angustiada e sem incentivo para fazer coisas novas. Além de ser taxada
como chata, que fica sempre reclamando e pedindo as coisas. Sem
material não tem como trabalhar. A gente faz o que pode, mas sempre fica
o sentimento de angústia, porque sabemos que se tivesse mais
investimento poderia ser diferente (Selena, 11/07/2013).

No período em que suas aulas foram observadas, sempre percebia essa angústia de Selena,
a professora sempre comentava que ficava muito difícil trabalhar só com o que era
oferecido. Os materiais eram escassos e quando havia, não dava para todos os alunos.
Outro elemento de transformação no sistema escolar que vai interferir diretamente é o
aumento das exigências em relação ao professor. Há um autêntico processo histórico de
aumento das exigências que se fazem ao docente, pedindo-lhe que assuma um número cada
vez maior de responsabilidades. No momento atual, o professor não pode afirmar que a sua
tarefa se reduz apenas ao domínio cognitivo. Para além de saber a matéria que leciona,
pede-se ao professor que seja facilitador da aprendizagem, pedagogo eficaz, organizador
do trabalho de grupo e que, para além do ensino, cuide do equilíbrio psicológico dos
alunos, da sua integração social e da educação sexual; tudo isto pode somar-se à atenção
aos alunos especiais integrados na turma (ESTEVE, 1995).
E realmente, as exigências são inúmeras para os professores, para além das aulas; devem
desempenhar tarefas de administração, reservar tempo para programar suas atividades,
avaliar e orientar os alunos, reciclar-se e atender os pais.
Tem dia que fico louca e penso que não vou conseguir fazer tudo que
tenho que fazer, é muita cobrança sobre nós. Hoje você mesma viu. Tive
que entregar o diário, que é uma burocracia danada, entregar as próximas
avaliações para tirar o xerox, atender o pai que veio aqui e depois da aula
ainda temos o módulo 2 (Ania, 08/05/2013).

Nesse dia de observação, a professora quase não ficou dentro da sala de aula, teve que sair
para resolver o que relatou, e ainda teve que manter a disciplina da sala e a matéria em
andamento: “se não faço isso, aí vêm me cobrar mais ainda!”.
É muita cobrança sobre a gente. Tem que estar tudo em dia, mas o tempo
não dá e a escola não oferece esse tempo. Tem que preparar aula, atender
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as necessidades especiais de cada aluno, atender as exigências que vêm
de fora, porque eles querem é só números, mandam essas avaliações e
nem querem saber o que tá se passando dentro da sala, querem só bons
resultados (Selena, 11/07/2013).

Selena fala das cobranças que chegam para os professores com relação às provas externas
que as crianças devem realizar no final do 5º ano que é a série que ela leciona. Os
benefícios que a escola recebe são baseados nos resultados dessas avaliações. Se a escola
não vai bem, recebe poucos recursos. Então, o trabalho realizado, principalmente nas séries
finais da primeira etapa do ensino fundamental, é focado na preparação das crianças para
realizarem as avaliações. “É muita pressão, se não vamos bem no ano que trabalhamos,
mudam a gente de série”.
Durante o tempo de observação e acompanhando algumas reuniões pedagógicas, realmente
percebi que são muitas as cobranças com os professores que lecionam para as séries que
fazem as provas externas. Chegam apostilas enormes que devem ser trabalhadas
exaustivamente com as crianças, deixando de abrir espaços para outras práticas que
poderiam ser mais prazerosas. As professoras sempre têm que se reunir além do horário ou
depois das reuniões coletivas para discutirem estratégias para que os alunos tenham um
bom desempenho nas avaliações. Selena destaca:
Não vejo fundamentos nessas avaliações, triplicam o nosso trabalho,
cobram exageradamente [...] não vejo resultados efetivos para a melhora
da educação. O dia a dia aqui na escola eles não vêm avaliar, isso sim
que seria importante, o processo. Acaba que fazemos um treinamento de
como fazer prova com essas crianças, é maçante para eles e para nós
também (11/07/2013).

Com relação às novas exigências, há a aula de educação física, que agora deve ser
assumida pelo professor regente, pois não há mais o profissional específico da área para
dirigir as aulas. Os professores ficaram incomodados com a situação: “não tenho formação
para dar aula de educação física, posso até fazer algo errado, mas fazer o quê? É mais uma
atividade pra gente” (Ania, 22/05/2013). “Se já não tínhamos tempo, agora é que não
temos mesmo. Antes eu usava o tempo da aula de educação física para corrigir provas,
preparar atividades, fiquei sem esse tempo” (Selena, 11/07/2013). Convém observar que
isso ocorreu nas escolas do estado, nas da prefeitura ainda permaneceu o profissional da
educação física.
Outro ponto a se destacar sobre essas novas exigências, é a atribuição de valores
educativos que, tradicionalmente, eram transmitidos na esfera familiar e, agora, a escola
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passa a assumir. Os professores sentem isso e passam a acreditar que se não assumirem
esse legado não vão conseguir atingir o aprendizado das crianças, como fala Selena:
Procuro estar conhecendo a família, os problemas [...] e acho isso
importante [...] mesmo que não seja a responsabilidade do professor, mas
está passando a assumir isso também, acaba que a família não dá todo o
suporte necessário. Ainda mais hoje nessa correria, o pai trabalha, a mãe
trabalha e infelizmente está caindo sobre a escola essa formação pessoal,
cultural [...] tudo, [...] toda a formação do aluno hoje está recaindo sobre
o professor e o professor que não estiver atento a isso não vai dar conta,
se for só a parte pedagógica, ele vai ficar no meio do caminho
(11/07/2013).

Apesar de se exigir que os professores cumpram todas as novas tarefas, é interessante
observar que não houve mudanças significativas na sua formação. Os professores
continuam a ser formados de acordo com velhos modelos normativos, e não é, portanto, de
se estranhar que sofram autênticos “choques de realidade”. Dessa forma,
[...] a ideia que se repete é a de que o professor está sobrecarregado de
trabalho, sendo obrigado a realizar uma atividade fragmentária lutando
em frentes distintas, atendendo simultaneamente uma tal quantidade de
elementos diferentes que se torna impossível domar todos os papéis. A
fragmentação do trabalho do professor é um dos elementos do problema
da qualidade do sistema de ensino, paradoxalmente numa época
dominada pela especialização (ESTEVE, 1995, p. 108).

E ainda há a questão da menor valorização social do professor. Paralelamente à
desvalorização salarial, produziu-se uma desvalorização social da profissão docente; “o
professor é visto como um pobre diabo que não foi capaz de arranjar uma ocupação mais
bem remunerada” (ESTEVE, 1995, p. 105). A interiorização dessa mentalidade levou
muitos professores, segundo o autor, a abandonar a docência, procurando uma promoção
social noutros campos profissionais ou em atividades exteriores à sala de aula.
Um dia, durante a observação estávamos conversando sobre esse assunto da desvalorização
e Selena diz:
Sinto que a nossa profissão é muito desvalorizada, tanto pelo que
recebemos quanto pelo que outros pensam dela. Na época da minha mãe,
professor tinha um prestígio, era respeitado, era alguém importante. Hoje,
quando falamos que somos professores, já ouvi: “coitada de você”, “não
queria isso nunca pra minha vida”, “sai que ainda dá tempo”. A gente
continua porque gosta mesmo, ou nem sei por quê” (Selena 10/04/2013).

Os professores, em minha opinião, não estão preparados para esta nova realidade e, por
isso, não é de estranhar o sentimento de desânimo que experimentam quando não

67
conseguem interessar as crianças que, na maior parte dos casos, necessitam de uma atenção
especial. Dessa forma
[...] é preciso redefinir o papel do professor, assumindo que o sistema de
ensino atual é uma entidade diferente do que era há alguns anos atrás.
Trata-se de uma ideia que é importante difundir junto dos agentes
educativos, dos pais, da administração e da sociedade no seu conjunto.
Este é um dos sentidos principais das reformas em curso, que urge
incentivar (ESTEVE, 1995, p. 121).

Para os professores o desafio é enorme, pois segundo Nóvoa (1992), eles constituem não
só um dos mais numerosos grupos profissionais, mas também um dos mais qualificados do
ponto de vista acadêmico. Grande parte do potencial cultural e mesmo técnico-científico
das sociedades contemporâneas está concentrado nas escolas. Não podemos continuar a
desprezá-lo e a descartar as capacidades de desenvolvimento dos professores. O projeto de
uma autonomia profissional, exigente e responsável, pode recriar a profissão professor e
preparar um novo ciclo na história das escolas e dos seus atores.
Hoje sabemos, segundo esse mesmo autor, que não é possível reduzir a vida escolar às
dimensões racionais, isso porque uma grande parte dos atores educativos encara as
experiências do dia a dia como um valor essencial e rejeita uma concentração exclusiva nas
aprendizagens acadêmicas. Creio que a junção das duas seria o ideal, aliar o conhecimento
adquirido na academia com as aprendizagens do cotidiano da escola.
Frente às novas responsabilidades e exigências, procedentes da rápida transformação do
contexto social, o papel do professor impõe um grande desafio pessoal. Com o
aparecimento de novos meios de informação, de novas tecnologias, vê-se a necessidade da
função docente deixar de ser apenas transmissora do conhecimento e ir em busca de
constantes atualizações, adequando seu papel ao perfil necessário para a atualidade. E isso
implica, segundo Tardif (2004), a valorização, na formação e práticas docentes, da
subjetividade do educador, pois sua prática é perpassada pela experiência de vida,
afetividade, corporeidade, crenças, valores e a necessidade de que se compreenda a prática
docente como produtora de saberes e não como somente aplicadora de saberes produzidos
por outros.
Pode-se perceber o quanto de tensão as dificuldades vividas pelas professoras geram e o
quanto isso vai interferir no seu corpo, suas relações e saúde. Aprofundaremos tais
questões no próximo tópico.
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2.2.2 O professor, sua prática e a corporeidade.
Como seres corporais, todo o processo de aprendizagem envolve o corpo como um todo.
Assim, o potencial de desenvolvimento contido no corpóreo, muitas vezes negado pela
escola, é tão importante para nossa existência humana quanto o desenvolvimento das
capacidades cognitivas. Conforme Merleau-Ponty (2006), nossa existência funda-se no
corpóreo, sendo que, dessa forma, não existe aprendizagem sem corpo, ou seja, toda a
aprendizagem passa pelo corpo. Dentro da sala de aula existe uma relação que é, acima de
tudo, corporal, há um nível de compreensão que vai além da dimensão cognitiva, que passa
pela relação estabelecida pelos sujeitos em sua vivência enquanto sujeitos no mundo. E
esta relação é, a priori, uma relação corpórea.
A tradição escolar, ao longo dos tempos, fragmentou o ser humano em duas dimensões,
colocadas em lados opostos dentro da sala de aula. De um lado, as capacidades cognitivas
do ser humano, tidas como ponto central da dinâmica pedagógica, e do outro, o corpo,
desvalorizado na escola, tido como elemento acessório no processo de desenvolvimento
humano. Pesquisas realizadas pelo NECCEL/UFSJ evidenciam exatamente isso, há ainda
uma visão fragmentária muito forte no interior da escola, e os profissionais da educação
demonstram dificuldade em considerar a dimensão corporal como elemento constitutivo da
prática pedagógica. Aqui neste tópico do texto, procuramos perceber como os professores
participantes da pesquisa reconhecem sua dimensão corporal, se a relacionam com o bem
estar no trabalho e como seus corpos tem respondido às dificuldades de sua prática.
O relacionamento dos docentes investigados com o seu próprio corpo e suas percepções de
como ele se apresenta nas interações da sala de aula está circunscrito por
condicionamentos e exigências em termos daquilo que “deve ser feito” e do que se deve
cumprir. E tratam-se não somente de exigências de produtividade no trabalho, no exercício
da docência, mas de condutas, de atributos e requisitos corporais esperados dos professores
em suas interações face a face com os alunos na sala de aula e na escola.
Há estudos sobre vidas de professores que ajudam a pensar esses aspectos. Segundo Nóvoa
(1992, p. 9), “não é possível separar o eu pessoal do eu profissional, sobretudo numa
profissão fortemente impregnada de valores e de ideais e muito exigente do ponto de vista
do empenho e da relação humana”. Ou seja, quando consideramos o corpo como
movimento, sensibilidade e expressão criadora, como autoexpressão do sujeito ou como
um modo de ser no mundo (Merleau-Ponty, 2006), torna-se inviável não percebê-lo em
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diferentes contextos sociais, seja nas inúmeras relações que se implementam dentro e fora
da escola, ou em quaisquer espaços em que esteja.
Dessa forma, as relações que são estabelecidas entre o sujeito e o meio onde ele está
inserido vão interferir diretamente em todos os aspectos da sua vida, seja no trabalho, na
família e os próprios docentes têm percebido isso.
O dia que não corre tudo bem na escola, o meu marido e meus filhos
sentem e me perguntam: Aconteceu alguma coisa na escola, né? O meu
corpo demonstra isso. Fico diferente em casa, não consigo concentrar e as
coisas parecem não render. Fico presa ao que aconteceu. E enquanto não
consigo resolver parece que não fico livre. E o pior é que nem sempre
está nas nossas mãos resolver todos os problemas, o sentimento de
frustração é muito presente (Selena, 11/07/2013).

Não só no ambiente familiar, mas dentro da sala de aula, as crianças também percebem
quando o professor não está bem. Durante as observações, em várias situações, as crianças
perguntavam: “está acontecendo alguma coisa, dona?”, “hoje você parece não estar bem”.
“Brigou com seus filhos?” E tal situação influenciava o desenrolar da aula:
As crianças percebem quando está acontecendo alguma coisa, quando
tem algo nos perturbando aqui na escola, ou na nossa casa. É incrível
como elas nos conhecem. Outro dia, minha filha estava doente, e eu
estava muito preocupada, não tinha como faltar ao trabalho e não tinha
ninguém para ficar com ela. Fui dar aula, mas o meu sentido estava lá na
minha casa com minha filha. E parece que isso reflete nelas também.
Quando não estou bem, elas não rendem também, a aula parece não
passar. E é difícil não deixar transparecer isso, não tem como eu separar
a Gaia mãe, da Gaia professora, da Gaia esposa (Gaia,19/07/2013).

O corpo vai dizer aquilo que está acontecendo, é através dele que nos mostramos e nos
fazemos sentir para os que estão a nossa volta. E quando a professora fala “não tem como
eu separar a Gaia mãe, da Gaia professora, da Gaia esposa”, ela demonstra ter consciência
que ela é um corpo que desempenha vários papéis e que ele vai refletir tudo aquilo que ela
está vivendo nas mais variadas circunstâncias.
Galvão (2004), ao analisar casos do cotidiano escolar, denomina situações como as
narradas por Gaia como cenas de contágio. Para a autora, somos contagiados e
influenciados pelo que está ao nosso redor, mesmo que inconscientemente. Tal contágio
acontece naturalmente e pode nos afetar positiva ou negativamente. “As crianças parecem
sentir e respondem da mesma forma” (Gaia, 19/07/2013). No caso, a professora não estava
bem e os alunos transpareceram perceber a situação, reagindo de forma negativa. Assim,
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“o contágio é acompanhado por um estado de fusão que as emoções provocam
normalmente entre quem as exprime e aqueles que os rodeiam” (GALVÃO, 2004, p. 23),
ou seja, a maneira como exprimo as diversas situações vai se refletir diretamente no
ambiente e nas ações de quem está próximo a mim. Então, quando ouvimos a expressão
“essa pessoa é capaz de contagiar o ambiente com seu bom humor”, há um fundamento.
Tal contágio pode acontecer de forma positiva também. Notei durante o processo de
observação que, quando as professoras estavam de bom humor e abertas às sugestões das
crianças, a aula se desenvolvia de maneira mais leve e as atividades rendiam mais. Até a
observação se tornava mais prazerosa. Um aluno, que por sinal era daqueles que sempre
tumultuavam as aulas e oferecia grande resistência à professora e às atividades propostas,
conversando com um colega, relata:
[...] hoje dona Selena tá diferente, parece estar mais feliz, não xingou e
conversou mais com a gente. A aula foi até melhor e não me deu vontade
nem de fazer bagunça. Veio até na minha carteira e não foi para me
ameaçar deixar de castigo, elogiou a minha letra e ajudou a resolver a
atividade de matemática que num tava dando conta de fazer. Ô, ela podia
era continuar assim (Hércules, 10/04/2013).

O relato foi observado no momento em que as crianças saiam para o intervalo, a professora
já havia saído da sala. Nota-se que as crianças vão reagir, e seus corpos demonstram isso, à
maneira como são tratadas. Percebi que esta é uma construção cotidiana, pois, os nossos
corpos vão refletir as situações que estamos vivendo e isso pode mudar a cada dia. Por isso
é necessário voltar o olhar para os corpos não só dos alunos, mas dos professores, pois de
alguma forma eles vão demonstrar o que está sendo vivido e experienciado por eles. As
situações podem mudar cotidianamente, entretanto, por mais que a pessoa consiga
disfarçar ou camuflar suas emoções, como instância à elas interligada, o corpo vai
demonstrar de alguma maneira tais situações.
Ao tratar das interações escolares, percebem-se os efeitos dos aspectos administrativopedagógicos e de controle institucional sobre o trabalho docente, sobre os corpos dos
professores e dos seus alunos. Deve-se considerar, ainda, que as interações entre docentes e
discentes no dia a dia escolar estão inseridas na estrutura e na dinâmica geral da escola,
que as circunscrevem, as quais estão, por sua vez, segundo Dayrell (1996), condicionadas
por circunstâncias mais amplas relativas às estruturas sócio-históricas, econômicas,
políticas e culturais do presente e do passado. Através das observações do ambiente escolar
e pela fala das professoras isso ficou evidente.
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A escola A é uma escola municipal da cidade e apresenta uma tradição muito forte no
ensino do primeiro ao quinto ano. A procura por essa instituição é muito grande, pois como
relatou a supervisora, “os pais acreditam que a nossa tradição e rigidez são características
que com certeza vão influenciar positivamente na educação de seus filhos, e nós primamos
por permanecer com nossas características” (09/04/2013). E tais características vão se dar
através do controle dos corpos dos seus professores, funcionários e principalmente dos
corpos dos seus alunos.
As regras são bem claras e rígidas. As crianças têm que vir uniformizadas todos os dias, as
filas são por ordem de tamanho e todo evento da escola tem que ser dessa forma; no
hasteamento da bandeira, as crianças não podem nem se movimentar, todas devem se
manter na mesma posição. E há uma fiscalização tanto por parte da direção quanto dos
professores.
Os professores acabam assumindo uma postura rígida para atender às imposições da
escola, tanto dentro de sala de aula na realização das atividades quanto fora, no recreio ou
em qualquer evento. Os seus corpos acabam reféns da estrutura da escola, como afirma
Gaia em uma conversa informal durante as observações:
Como você pode notar todos aqui na escola procuram atender as normas
de costume, que muitas vezes acho rígidas, mas procuro seguir para não
entrar em conflito. Tem hora que acabo ficando tensa, sob pressão e sinto
que isso influencia muito na minha prática. Sinto meio que vigiada às
vezes, enquadrada em um modelo de que não sei como sair. Na outra
escola que trabalho é diferente, tenho mais liberdade e parece que o
trabalho fica menos cansativo (10/04/2013).

Senti, até como pesquisadora, a influência dessas regras. Tinha que manter uma postura
ereta dentro da sala de aula, com relação às roupas também tive que me enquadrar às
vestimentas dos professores e não tinha muita liberdade para estar transitando pela escola
ou procurando seus funcionários. Tudo tinha que ser sob a supervisão de alguém.
Como ressalta Soares (2006), a instituição escolar, desde sua arquitetura, sua organização
espacial, seus tempos, carrega marcas e se organiza para a expressão material da ideia de
educação do corpo e constituição de um projeto político da ordem, sendo os gestos, e as
posturas impostos absorvidos e incorporados, passando assim a fazer parte dos corpos dos
sujeitos envolvidos no processo de ensino aprendizagem. E foi o que percebi nesta escola,
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tanto os professores quanto os alunos assumiam uma postura quase que idêntica, sendo
seus corpos moldados de acordo com as exigências da instituição.
Numa referência a Foucault (1996), percebe-se que os processos de escolarização sempre
estiveram e ainda estão estruturados para vigiar, controlar, modelar, corrigir, construir,
civilizar os corpos de crianças, jovens e adultos. Tanto professores quanto alunos estão
submetidos a esses mecanismos dentro da sala de aula, no ambiente escolar mais amplo e
na sociedade em geral. Parece até contraditório, numa época de informação, passado tanto
tempo desde as análises foucaultianas, ainda percebermos a escola com fortes traços de
controle.
A professora pesquisada nesta escola foi Gaia, é a professora que se encaixa na categoria
de mais velha. Pude observar que assume uma postura bem tradicional dentro de sala de
aula e que não faz frente às imposições da escola, e ela mesma afirma isso:
Sou muito tradicional, não costumo inovar muito, você mesma deve ter
percebido nas suas observações. Mas acho que dessa forma está dando
certo. As crianças aprendem. Tem hora que penso em mudar, mas não sei
se a escola me apoiaria. Dar uma aula diferente implica em muita
movimentação, sair fora do ritmo da escola (Gaia, 13/05/2013).

Em contrapartida, apesar da postura tradicional influenciada pela escola e que dificulta a
inovação por sua parte, Gaia apresenta ter consciência da importância das expressões
corporais tanto dela, quanto de seus alunos:
[...] quando sinto minhas crianças tensas, travadas, e isso é muito fácil de
perceber, porque você já viu, criança é expressão pura. Elas sempre vão
demonstrar o que sentem, e vejo isso nítido nos seus corpinhos. Procuro
descarregar de alguma forma, vou para o pátio, ou até mesmo na sala,
faço uma atividade mais divertida, dou um jogo, deixo elas extravasarem,
mesmo sabendo que se passar alguém e ver o tumulto que elas fazem,
posso ser chamada atenção. Depois que faço isso, as atividades
planejadas saem muito melhor. Elas precisam se extravasar (19/07/2013).

Pude perceber que esses espaços que Gaia abria para suas crianças extravasarem, era um
espaço onde ela também se soltava. Dentro da sala, alimentava uma professora rígida, com
movimentos duros, a sensação que tinha era que estava sempre tensa. E quando saia com
as crianças ou se propunha dentro da sala a fazer uma brincadeira, ela também brincava
como as crianças, se soltava, era outra pessoa.
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Durante o período observado, as crianças estavam se preparando para a apresentação da
festa junina, então saíam da sala e iam para o pátio, onde outras turmas se encontravam.
Era um momento em que percebia todos os professores tomados por uma tensão imensa.
As crianças, quando viam o espaço da quadra, queriam correr, conversar com colegas de
outras turmas, mas logo eram repreendidas e colocadas nos seus lugares. Gaia nesse
momento inicial permanecia com sua postura rígida, pois estava sendo supervisionada, mas
depois, na hora em que as crianças estavam dançando, se divertia com elas, a vi, várias
vezes, se movimentando também, imitando as crianças. Quando percebia que também
estava dançando, olhava em volta para ver se não estava sendo observada.
Tais episódios demonstram que o nosso corpo tem a necessidade de expressar o que
estamos sentindo. Mesmo num espaço onde há o controle dessa expressão, o corpo
encontra formas de se manifestar.
Galvão (2004) afirma que as dimensões do movimento humano vão muito além do papel
que o movimento exerce em relação ao meio físico. Tão importante quanto a capacidade
instrumental é a dimensão afetiva do movimento, ou seja, a experiência primordial pela
qual o ser dialoga com o mundo através de sua capacidade expressiva. A expressividade
pode ser, aqui, entendida como o resultado da relação dialética que se estabelece entre
afeto, cognição e motricidade. A expressividade representa a exteriorização dos estados
emocionais socialmente elaborados numa cultura, a exteriorização da forma como cada
sujeito percebe o mundo que o circunscreve. Representa, também, a maneira como esse
indivíduo exprime o seu próprio mundo, a sua existência e, neste processo, ele se comunica
com os demais sujeitos a sua volta. Nesse sentido, o movimento (e o próprio corpo)
adquire um sentido que vai além da capacidade motora. O corpóreo é tido, assim, como
linguagem repleta de valores, como possibilidade de inserção do sujeito no mundo.
Na perspectiva apontada, o ser humano é tido como um ser múltiplo, porém integrado, que
consolida sua existência no mundo a partir de seu corpo. Ser humano que se constitui pela
relação dialética que se estabelece entre as suas variadas dimensões e destas com o mundo;
mundo este que é natural, social, político, cultural e histórico. Dessa maneira, não é
possível pensar um ser humano que se oriente somente pelo componente racional, bem
como, também, é impossível caracterizar o ser humano exclusivamente pela sua
motricidade. A motricidade, a afetividade e a cognição são faces de um mesmo processo de
desenvolvimento que têm como ponto de partida o ser humano.
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O comportamento da professora Gaia, mesmo por um processo inconsciente e camuflado,
demonstra que ela se preocupa com a formação integral de suas crianças, valoriza o
racional e reconhece que, para alcançá-lo, precisa levar em consideração as necessidades
expressivas se seus corpos: “percebo que as crianças aprendem melhor quando se
movimentam, quando levo em consideração o que elas querem” (19/07/2013).
Mesmo a escola A, sendo marcada por atitudes de repressão do corpo, não podemos
esquecer que ela como estrutura social que é, pode configurar um espaço de transformação
e vivências corporais, podendo marcar seus sujeitos positiva ou negativamente. E como
analisado, mesmo a estrutura sendo rígida e influenciando a atitude de seus sujeitos, ainda
havia espaços para a expressão corporal dos alunos e professores.
A escola B, em contrapartida, no seu discurso, apresenta uma estrutura mais aberta, menos
rígida com relação ao tratamento, tanto com os professores quanto com seus alunos, como
podemos notar na fala da supervisora numa reunião pedagógica na qual eu estava presente:
Nós como profissionais da educação, não podemos deixar que nossas
crianças sejam repreendidas pela estrutura, temos que lutar para que
tenham seu espaço, tenham voz no processo de ensino-aprendizagem.
Precisam usufruir do espaço que têm, e não ficar só dentro da sala, um
atrás do outro [...] têm que fazer atividades diferentes, onde possam
desenvolver todas as suas habilidades (20/05/13).

Ficou evidente, nas observações e na fala dos entrevistados, que a escola, apesar do
discurso e do esforço para que o mesmo fosse efetivado, não conseguia atender ao seu
público em todas suas necessidades, ou seja, na sua completude. Marcas de uma escola
tradicional em que o controle das expressões corporais, como forma de manter o
disciplinamento, estavam presentes. Todos os dias, no início da aula, antes de se dirigirem
para suas respectivas salas, todos os alunos e professores se reuniam no pátio da escola
para fazerem a oração inicial. Nesse momento, o diretor subia numa mesa, e com a voz
elevada ia organizando as turmas até todos ficarem em silêncio. As filas eram organizadas
também por ordem de tamanho e de acordo com as séries. A observação acontecia no
horário da tarde, e o pátio não era coberto, as crianças ficavam no sol por longo tempo até
a oração acontecer.
As professoras desta escola, Ania e Selena, conforme o pedido da supervisora, tentavam
trazer atividades diferenciadas, mas ao final, como avaliação do processo, julgavam como
negativos os resultados, como podemos notar em suas falas:
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Seguindo orientação da supervisora, trago coisas novas, até tentei, como
você viu, fazer atividades em dupla, mas não dá certo, o rendimento é
muito pequeno. Prefiro cada um no seu lugar. As crianças não estão
preparadas para essas atividades, vira bagunça, confusão. Sei que a aula
fica chata, só eu aqui na frente falando e passando no quadro e eles
copiando, mas é assim que funciona. (Ania, 05/07/2013).
Do jeito que eu estou acostumada a fazer dá mais certo, cada criança no
seu lugar [...], mas as crianças gostam mais quando a aula é diferente. Na
verdade nem sei se gostam mesmo, andam tão desinteressados. E outra
coisa, com o espaço da escola não dá pra ficar inventando moda, a escola
é muito grande e se ficar todo mundo saindo da sala, vira bagunça
(Selena, 11/07/2013).

Durante todo o tempo de observação, Ania mudou poucas vezes a forma de conduzir suas
aulas. As crianças permaneciam enfileiradas, uma atrás da outra. É interessante que ela tem
consciência de que a aula fica maçante com a rotina criada por ela, mas justifica que é
assim que dá certo e por isso continua da mesma forma. A professora acredita que,
mantendo as crianças quietas, cada uma no seu lugar, elas aprenderão melhor. Sabemos que
não é dessa forma, a criança aprende através do movimento e privá-la do que é natural para
ela, com certeza, trará prejuízos para sua formação.
Ania fala que as crianças não estão preparadas para atividades diferentes. Mas como
saberão portar-se diante delas se não estão acostumadas a praticá-las? Galvão (2004) vai
dizer que é muito comum os professores justificarem a ausência de atividades
diversificadas pelo mau comportamento das crianças quando se deparam com elas, e isso
decorre durante todo o processo escolar da criança. Então, diante do diferente, não
sabemos o que fazer, é o que acontece com as crianças.
Ania tem uma postura muito rígida com relação às crianças, eleva muito a voz e mantém
certo distanciamento, poucas vezes as procura para ouvir o que têm a dizer. Essa postura
também se estende para o exterior da sala de aula, na relação com os demais funcionários.
No intervalo, todos os professores se reuniam na sala dos professores para merendarem,
ela, poucas vezes, participou desse momento. Preferia ficar sentada no pátio, como
justificou em um dia de observação:
Não gosto muito de ficar na sala dos professores, não tenho paciência, o
assunto é só escola e problemas com aluno, estou cansada disso. E para
evitar conflitos com esses professores prefiro ficar aqui fora sozinha,
assim me estresso menos. Sei que eles acham estranho e me chamam de
antissocial. E vou te falar uma coisa, sala de professor é igual ninho de
cobra, pra sair fofoca, não custa (Ania, 13/05/2013).
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Ao mesmo tempo que considero a escolha da professora Ania em ficar sozinha no intervalo
como uma forma de dedicar um tempo para si e um direito que lhe compete, penso que
perde na relação com os demais professores, deixando de fazer trocas de experiências e ter
uma escuta que, de alguma forma, pode ajudar nos conflitos da profissão, como destaca
Esteve (1995, p. 101): “ a troca de experiências proporcionada pela conversa com os
colegas de profissão só tem a contribuir para o processo de ensino aprendizagem”. Mas
creio que não deve ser fácil a convivência no âmbito escolar.
Durante a observação, ilustrando a postura rígida com a qual a professora se dirigia às
crianças, vi que uma criança estava brincando com um aviãozinho que fez de dobradura.
Ania percebeu e logo foi até a carteira da criança e gritou: “[...] você está aqui é pra
aprender, num é brincar não. E você já está no quarto ano, se quiser brincar assim volta lá
para o prezinho” (23/05/2013). Pegou o aviãozinho da mão da criança e jogou no lixo,
dando uma vistoriada na sala para ver são não havia mais algum.
Uma das coisas que destaco no episódio anterior é a forma com que ela se dirigiu ao aluno.
Eu e várias crianças nos assustamos com o grito que Ania deu. A voz elevada foi o que
ficou marcado dessa professora. Ela poderia ter chegado e conversado de outra maneira
com a criança. Outro destaque é a concepção que ela tem do brincar. Pela sua fala,
percebemos que desconsidera o brincar para o aprendizado. Sua turma é um quarto ano,
onde as crianças têm entre nove e dez anos, e creio que a forma que a criança encontrou
para se desvencilhar da aula maçante foi se distrair brincando. A rotina traz a
desvalorização
[...] do movimento natural e espontâneo da criança em prol do
conhecimento formalizado, expulsa o brinquedo e a ludicidade do espaço
de liberdade [...] ignorando-se as dimensões educativas da brincadeira e
do movimento, como forma de atividade particularmente poderosa para
estimular a vida social e a atividade construtiva da criança (NUNES,
2000, p. 22).

Foi o que percebi na prática da professora. As atividades impostas rigidamente em suas
aulas impossibilitavam as crianças de realizarem sua atividade mais importante: o brincar.
Isso é privar a expressão natural da criança, pois no brincar a criança exprime suas
emoções, movimenta-se, aprende. Dessa forma, a brincadeira possibilita a vivência da
corporeidade no processo educativo.
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Apesar de registrar que a preferência de Selena era por atividades em que a turma
permanecesse nos seus lugares, e de que sua prática era permeada por esta forma de
atuação, observei que seu esforço era maior no que se tratava de trazer inovações. Sua
turma era um quinto ano e se preparavam para as avaliações que aconteceriam no fim do
ano. As apostilas eram grandes, e era nítido nas expressões das crianças que estavam
cansadas e que aquilo era maçante. A professora percebia isso: “vejo que eles ficam
cansados. Deitam na carteira, começam a errar mais as atividades, reclamam. E mesmo que
não reclamassem, só pelas suas expressões dá pra ver” (Selena, 22/05/2013). Como forma
de minimizar o cansaço das crianças e proporcionar uma aula diferente, pedia para que
fizessem duplas e conduzia a atividade no refeitório, o que era agradável para os alunos.
“Fazer eles têm que fazer de qualquer forma, e percebi que se cada dia eu fizer de maneira
diferente, eles ficam mais satisfeitos” (Selena, 22/05/2013).
Pela sua fala, percebemos que teve um olhar sensível com relação às suas crianças,
preocupou-se com suas expressões e tentou agradá-los no que foi possível. Mas houve
situações em que se mostrou indiferente, deixando-os apenas dentro da sala, um atrás do
outro e sem liberdade para dialogar com os colegas. Das três turmas observadas, a de
Selena é a que tinha o comportamento melhor. Parecia que as crianças tinham medo dela,
como se nota na fala do aluno que estava prestando atenção na aula e foi chamado pelo
colega: “fica quieto, sô [...] se dona Selena ver ela acaba com a gente” (Heleno,
05/05/2013).
A professora Selena, pelas observações, mantinha uma relação boa com os outros
professores e com os demais funcionários. Parecia que ela era um ponto de referência,
quando algum professor tinha alguma dúvida a procurava, assim como também para pedir
ideias. Às vezes em que a procuraram, foi solícita e ajudou.
O processo de percepção de si ou do próprio corpo é um processo complexo, considerando
a construção histórica da concepção de corpo, tanto quanto é perceber o corpo dos outros
numa interação. Isso é um constante desafio e ainda visto como algo pouco importante. As
falas das pesquisadas nos questionários, nas conversas informais e nas entrevistas
evidenciam suas dificuldades quanto à percepção de si mesmas, do seu próprio corpo. Há
constrangimentos em falar sobre ele e dificuldades de percebê-lo no exercício da docência.
Há, sobretudo, dificuldades em compreendê-lo em seus limites e possibilidades em
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contextos diversificados: em casa, no trabalho, no lazer, nos relacionamentos afetivos,
além das dificuldades em considerá-lo como dimensão primeira, una, sem fragmentações.
Uma das questões da entrevista era que as professoras nos relatassem como é sua rotina de
trabalho. A intenção era perceber como a rotina imposta era respondida por seus corpos e
se percebiam isso. Duas das professoras entrevistadas dobravam, ou seja, trabalhavam em
dois turnos, o que demandava ainda maior esforço. Gaia fala sobre sua rotina:
Vou te falar assim minha rotina hoje [...] Acordo dez para seis, se acordo
seis, aí fica em cima do horário (risos), me organizo, faço o café para as
meninas. Chego na escola mais ou menos vinte para sete, saio de lá onze
e vinte, tem dia que de onze e vinte eu já vou direto para outra escola,
porque é outra cidade, meia hora praticamente daqui lá, dois dias na
semana eu não almoço, vou direto, chego lá para aula meio-dia, terça e
sexta. Nesses dois dias, eu fico direto, saio de Coroas quatro e meia e
chego em casa por volta de cinco, aí que vou almoçar, jantar. Lancho na
escola mas não é a mesma coisa [...] Aí vou descansar pra depois planejar
o que vou trabalhar com eles no outro dia. E ainda tenho que dar uma
organizada na casa, assim, nunca tive ajudante [...] nunca. Quando eu
tinha um cargo só eu dava conta de ser tudo [...] ser esposa, dona de casa,
professora [...] agora, algumas coisas ficam a desejar, apesar de meu
marido e filhas ajudarem, mas é no fim de semana que colocamos a casa
em ordem. Quando chego tento um pouco, tem a máquina que é quase
uma mãe [...]. Mais pra frente penso em ter uma ajudante, mas agora tá
difícil, as meninas, uma fazendo cursinho e a outra faculdade particular
[...] fica muito complicado (19/07/2013).

A entrevistada ainda relatou que, quando chega o fim do dia, está exausta, sem ânimo para
nada. Mas pensa que ainda tem que planejar e atender as demandas de sua casa, “parece
que um trator passou em cima de mim” (Gaia, 19/07/2013).
O cansaço expresso pelo seu corpo fica ainda mais evidente quando chega o fim da
semana, fica mais sentada, sai menos para atividades fora da sala de aula, procura
atividades que não agitem as crianças. Gaia diz:
Procuro fazer as atividades que demandam mais esforço no início da
semana, pois sei que meu corpo não aguentará o batidão até o fim, tenho
que poupá-lo um pouco, até mesmo para tentar manter uma boa relação
com o meu trabalho, preciso dele. A irritação que vai chegando com o
esforço não só físico, mas mental, é difícil de controlar, é um cansaço
total. Meu corpo todo dói, e parece que não consigo descansar. Minha
vontade é dormir um mês inteiro (risos) (19/07/2013).

Percebemos pela fala da professora que ela tem consciência de que a rotina imposta pelo
trabalho traz prejuízos para o seu corpo e tenta amenizar isso organizando as atividades da
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semana, e ainda de que corpo e mente formam uma totalidade que responde como tal: “é
um cansaço total”.
Lima (2012) diz que é necessário que o indivíduo estabeleça atenção e cuidado com seu
corpo, pois se ele cuida do corpo com carinho, e estiver atento aos sinais que ele emite, terá
como resultado um corpo mais equilibrado e mais eficiente nas respostas a cada
acontecimento. É na existência desse cuidado e atenção que identificamos quando o nosso
corpo está sobrecarregado de amarras corporais, necessitando de libertação. Gaia, por mais
sutis que sejam as suas percepções, demonstra esse cuidado e, provavelmente, consegue
lidar melhor com suas limitações.
Selena também trabalha em mais de um lugar, é professora e monitora do NEAD e relata a
sua rotina:
Eu saio daqui da escola e não consigo me desligar [...] chego em casa,
tomo um café, assento, aí pego um computador e vou pensar [...] que
atividades posso fazer para ajudar meus alunos a vencer aquelas
dificuldades que eles tiveram naquele dia? Ai eu chego, dou uma olhada
no que deu certo, no que não deu no planejamento daquele dia, escrevo os
tópicos. Aí vou entrar no NEAD, né, na educação a distância, onde sou
tutora, pra ver se tem alguma menina precisando de alguma coisa ali
naquele momento. Todos os dias tem que entrar porque as meninas vão
tendo tarefas [...] eu estou com a graduação, antes eu estava com a
especialização que era um ritmo menor, agora na graduação o ritmo é
maior, então eu entro de manhã e de noite, todos os dias. Depois, eu vou
na academia um pouquinho, o dia que tem mais tempo, não é todo dia
que dá. Quase sempre tem reuniões para os tutores, aí que não tenho
tempo mesmo. Ainda tem meus filhos, tenho que dar atenção, ajudar nas
tarefas e ainda arrumar a casa, pois não tenho ajudante. Ainda tem meu
marido, que também ajudo no seu serviço (11/07/2013).

A rotina de Selena também é corrida, e quando pergunto se ela acha que isso interfere na
sua vida e no trabalho ela diz:
Acho que sim, fico cansada, apesar do meu segundo trabalho dar para
ficar mais em casa, meus filhos reclamam que sentem minha falta, acaba
que dou pouca atenção a eles. Tem fim de semana que não quero nada, só
ficar descansando. Minha cabeça dói muito e meus ombros ficam sempre
pesados. É muito esgotante a carga de sala de aula, ainda mais com a
turma que estou. A tensão é muito grande, minha cabeça fica cansada,
mas acaba que meu corpo vai funcionando no automático [...] não tem
como eu mudar (11/07/2013).

Selena reconhece que sua rotina traz problemas para seu dia a dia e, na sala de aula,
durante as observações, percebi que ela deixa isso transparecer: queixa-se de dor de cabeça
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frequentemente, coloca as mãos no ombro, se massageando, tentando aliviar a tensão, e sua
expressão é de esgotamento. No entanto, ela encontra dificuldade em procurar mudanças,
diz que seu corpo vai funcionando no automático e parece não associar os problemas
enfrentados com as necessidades do cuidado com o corpo. Entretanto, como observa
Merleau-Ponty,
[...] é preciso que em cada momento de nossa vida saibamos onde está
nosso corpo sem precisar procurá-lo como procuramos um objeto
removido durante nossa ausência, é preciso portanto que até mesmo os
movimentos ‘automáticos’ se anunciem à consciência, quer dizer, que
nunca existam movimentos em si sem nosso corpo (2006, p. 174).

Somos instâncias interligadas, ou seja, todos os acontecimentos vão ser recebidos na nossa
integralidade, mente, corpo, emoções, relações sociais e, muitas vezes, não há o
reconhecimento dessa complexidade que somos. Até percebemos que o nosso corpo está
afetado pela nossa rotina, como é o caso de Selena, mas não enxergamos como podemos
trazer mudanças e que esse corpo não é apenas um mero instrumento nas práticas
educativas.
Ania é a professora que se encaixa na categoria de mais nova na profissão e trabalha
apenas numa escola. Ela descreve a sua rotina:
Olha Raquel [...] porque professora não tem condição de pagar uma
ajudante, né? Então assim, eu acordo cedo, tenho que dar conta da minha
casa, dar conta da minha filha, tem que acompanhar escola [...] é roupa
pra lavar, almoço, casa pra arrumar, tarefa pra ensinar a criança [...] aí faz
o almoço correndo, come correndo, arruma cozinha correndo [...] vai pra
escola, dá aula a tarde inteira [...] aí volta da escola, tem roupa na
máquina pra pendurar, tem dia que, assim, eu vou dormir é meia noite,
tem dia que estou colocando roupa no varal dez e meia da noite [...] é
cansativo [...] é uma correria danada [...] a noite eu ainda faço
planejamento, até esqueci disso!! (risos) (ANIA, 11/07/2013).

A professora ainda ressalta que apesar de dar aula apenas num horário, fica muito cansada
e diz: “não sei como seria se eu tivesse que dobrar, custo a dar conta” (11/07/2013). Diz
sentir muita dor nas pernas, e a sensação de irritação é constante. Das três professoras
participantes da pesquisa, Ania, aparentemente, é a que demonstra um maior nível de
estresse. Grita muito com as crianças, dá respostas ásperas e sua expressão é sempre
fechada, carrancuda. Realmente sua turma é muito agitada e precisa de um pulso firme,
mas não é com grosserias e gritos que a situação pode se resolver.
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Quando indago se ela acha que sua rotina interfere no seu trabalho e no seu corpo ela
responde: “acho que não, fico cansada, mas consigo separar as coisas, no trabalho é no
trabalho e em casa é em casa [...] meu corpo fica cansado, mas deixo pra lá, tenho que
terminar as minhas tarefas e trabalhar, meu corpo tem que dar conta [...]” (Ania,
11/07/2013).
Aqui fica evidente que a professora percebe o seu corpo como um objeto, como algo físico,
mecânico, instrumental, isto é, fragmentado, que está a serviço de suas condições e
necessidades. Não percebe que o mesmo corpo que está em casa é o que vai para escola,
que sofre suas interferências e que ela vai ser afetada em todas as suas instâncias, seja
corporal, emocional ou racional. E como afirma Merleau-Ponty,
[...] eu não tenho um corpo, mas sim, eu sou corpo; corpo que percebe e é
simultaneamente percebido; que deve deixar de ser compreendido apenas
como objeto; [...] é a partir do corpo próprio, do corpo vivido, que posso
estar no mundo em relação com os outros e com as coisas. O corpo é
nossa ancoragem no mundo [...] é nosso meio geral de ter o mundo (
2006, p. 45).

O corpo não deve ser visto como um mero instrumento das práticas educativas ou das
nossas vivências, pois “espaço tanto biológico quanto simbólico, o corpo é o traço mais
significativo da presença humana” (NÓBREGA, 2000, p. 611). Assim, pensar o corpo na
sua integralidade torna-se um desafio.
Os dois autores deixam claro que o nosso corpo não é apenas um objeto a serviço de um
determinado fim. Somos o nosso corpo. Ter um corpo é ter consciência de ser, estar, se
expressar e de interagir no e com o mundo. Afinal, o corpo é expressão, fala, linguagem e
percepção, nossa inscrição no mundo, ponto de partida para e toda e qualquer abordagem
sobre o ser humano.
A forma como os professores se colocam diante da questão corporal pode estar relacionada
com a ausência do debate sobre a importância do corpo e do movimento para a formação
humana nos cursos de formação de professores.
Podemos dizer que falta ao professor uma maior vivência corporal. O que se tem
observado é que os cursos de formação docente não possibilitam ao professor vivenciar
experiências corporais capazes de enriquecer a sua prática. Estes cursos, organizados a
partir de perspectivas escolarizantes, não deixam espaço para que aspectos ligados à
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corporeidade de cada indivíduo se manifestem em sala de aula. Falta ao professor
oportunidades de experienciar seu próprio corpo.
Conforme observado por Pereira (1992, p. 153), em sua dissertação de Mestrado, “o
educador não está preparado para trabalhar o corpo de seus alunos porque, na grande
maioria das vezes, não sabe lidar com o próprio corpo, com o seu poder de expressão”, e
não devemos esquecer que “só podemos assimilar realmente aquilo que vivenciamos, que
sentimos. Só podemos utilizar com segurança aquilo que compreendemos”. Ainda a este
respeito, Pereira e Bonfim (2006), analisando a corporeidade e a sensibilidade na formação
e na atuação docente do pedagogo, destacam o expressivo desenvolvimento da consciência
corporal, das potencialidades de movimentação, superação de limites e condições para
enfrentar os desafios sociais, afetivos, cognitivos e motores, entre outros aspectos, destes
futuros docentes, quando estes tiveram contato, durante sua formação acadêmica, com
disciplinas que valorizam a corporeidade e as vivências corporais. Os dados da pesquisa
apontam, também, para o fato de que a prática pedagógica dos professores que tiveram
oportunidade de vivenciar dinâmicas corporais, ao longo de sua formação, demonstra uma
riqueza maior de possibilidades corporais, quando comparadas àqueles que não as
vivenciaram.
A este respeito, Pereira (1992) defende que os cursos de licenciatura incluam, em sua
estrutura curricular, disciplinas que permitam que os futuros professores vivenciem seu
corpo e sua corporeidade. Tal medida não resolveria o problema em questão, mas seria um
passo importante na busca por propiciar aos futuros professores o vivenciar dos seus
corpos. Assim, segundo a autora, estes professores, ao ingressarem na escola, terão uma
visão mais ampla sobre a importância do corpo e do movimento para o desenvolvimento
humano, pois terão “sentido na pele” como é importante que a dinâmica escolar respeite a
necessidade humana de se movimentar, e de como o movimento pode contribuir para
conhecermos a nós mesmos e ao outro, para a nossa constituição enquanto sujeitos e para a
construção do conhecimento. Sendo assim, o desenvolvimento da consciência do corpo
assume uma importância fundamental. Levando-se em consideração que, “nada está
separado de nada, e o que não compreenderes em teu próprio corpo, não compreenderás
em nenhuma outra parte” (BERGE, 1998, p. 11).
Para
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esforço de uma ressignificação corporal que rompa com a lógica dualista presente. Pois
pensar um corpo como expressão da tradição dualista é enxergar a natureza e cultura
separadas, e o corpo localizado no âmbito da natureza, é negado na instância da cultura. É
ainda enxergar o ser humano apenas em sua entidade físico-biológico.
Trazer para a reflexão como esses professores têm se enxergado como sujeitos e fazer com
que eles falem sobre isso exige um pensar a si mesmo e as múltiplas relações que
implementamos, o que se traduz em um desafio. A este respeito, Nóbrega (2010, p. 87)
afirma que “falar do corpo, se a palavra não for morta, é falar de si próprio, é expor-se,
comprometer-se, é arriscar-se, descobrir-se e é convidar pessoas a se aventurar conosco
nesse desafio”.
Aventurar-se nesse desafio poderá descortinar horizontes que revelam, de cada um de nós,
professores, pessoas muitas vezes escondidas atrás de uma formação que não privilegia as
reflexões sobre o corpo, sempre visível nas atividades do dia-a-dia da escola, da sala de
aula, nos afazeres domésticos e em outros tempos e espaços da vida, porém ausente,
silenciado nos estudos e reflexões a esse respeito.
E ter consciência desse corpo que pensa, age e sente, trará possibilidades de enxergar o que
não está bem e assim desenvolver estratégias para lidar com as dificuldades e exigências
que são encontradas ao longo da profissão. No próximo tópico atentaremos para tais
estratégias desenvolvidas pelas nossas professoras.
2.2.3 Estratégias desenvolvidas para lidar com os ossos do ofício
Ser professor na atualidade não é tarefa fácil. Um tempo atrás, bastava o educador possuir
domínio dos conteúdos e conhecer estratégias e recursos didáticos para ser considerado um
bom profissional. Hoje, além desta exigência, um bom professor deve compreender os
processos cognitivos, psíquicos e emocionais que envolvem o sujeito para que possa
intervir na aprendizagem de seus alunos de forma significativa e consistente; estimular a
criticidade e a autonomia dos discentes, trabalhando a problematização e valorizando o
questionamento; incentivar e motivar os mesmos a pesquisar, pois a proliferação do
conhecimento é intensa, fazendo-se necessário saber selecionar e analisar as informações
disponíveis; entender e potencializar a aprendizagem dos alunos com deficiência, pois a
inclusão se faz necessária no mundo em que vivemos; construir valores com seus
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educandos, valores estes que estão se perdendo no tempo, já que a família encontra-se
muitas vezes perdida e desorientada com relação ao seu papel; e deve, diante de todas estas
constatações, estar sempre se atualizando, pois a velocidade com que surgem novos
conhecimentos impõe a constante busca de novos saberes. Enfim, todas essas demandas
exigem a busca por estratégias para lidar com as consequentes dificuldades encontradas no
exercício da profissão e não só estas, mas também dificuldades inerentes à vida pessoal em
um mundo em constante mudança.
Mesmo constatando o elevado nível de estresse entre as professoras devido às permanentes
tensões e situações incertas e conflituosas que se prolongam e se repetem na escola,
também me sensibilizou o fato de as professoras resistirem, recobrarem os ânimos e não
cortarem os vínculos intelectuais e afetivos com a profissão. Percebi que, mesmo
queixando-se do estresse, e por vezes, se mostrando abatidas, desanimadas e cansadas com
todas essas novas atribuições, não renunciaram à esperança de mudança e, mesmo de
forma incipiente, e duas delas procurarem maneiras de desenvolver estratégias para lidar
com as adversidades e voltar o olhar para o seu corpo.
Freire (1996) traz a tona que ensinar é uma especificidade humana que exige alegria,
generosidade, comprometimento e esperança, virtudes que precisam ser cultivadas e estar
presentes na prática dos professores, pois são como verdadeiras armas contra o imobilismo
e a desesperança, que alienam e enfraquecem os docentes. Dessa forma, em contrapartida
ao mal-estar docente, Freire posiciona-se em favor de um fazer crítico e esperançoso, que
possa gerar o bem-estar docente:
[...] a esperança faz parte da natureza humana. Seria uma contradição se,
inacabado e consciente do inacabamento, primeiro, o ser humano não se
inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar de um movimento
constante de busca e, segundo, se buscasse sem esperança. A
desesperança é a negação da esperança. A esperança é um ímpeto natural
possível e necessário, a desesperança é o aborto deste ímpeto. A
esperança é um condimento indispensável à experiência histórica. Sem
ela não haveria história, mas puro determinismo (FREIRE, 1996, p. 80).

Motivada pela perspectiva da esperança, que é capaz de trazer mudanças e que mantém
acesa o gosto pela profissão, procurei nas falas das professoras e nas observações o que as
motivava, o que faziam para procurar lidar melhor com os problemas e se encontravam
estratégias para lidar com os ossos do ofício.
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Vou confessar que não foi uma tarefa fácil, pois o sentimento de negação e os problemas
enfrentados sobressaem e fica quase imperceptível a busca pela mudança e o movimento
para que isso aconteça, por isso achei importante buscar as sutilezas intrínsecas para
ressaltar tais estratégias, pois, segundo Esteve (1999), é necessário evitar um discurso
negativista sobre a profissão docente e procurar acentuar os aspectos positivos e o que vem
dando certo.
Os estudos de Esteve (1999), além de analisarem as causas e os sintomas do mal-estar
docente, um fenômeno atual que afeta a vida da maioria dos professores, e de contribuírem
para a reflexão crítica sobre as condições de trabalho desses profissionais, impulsionaram a
ampliação dos estudos para a temática dos aspectos positivos, ou seja, do bem-estar
docente, do que esses profissionais têm feito como estratégias de lidar com os problemas.
Os trabalhos de Tavares (2001), Yunes e Szymanski (2001), e Jesus (2002) situam-se nessa
perspectiva. Esses autores propõem uma análise da atividade docente feita a partir de uma
abordagem otimista, de maneira preventiva, disposta a ir além do tom que enfatiza o
pessimismo e os problemas enfrentados por esses professores, visto que focalizam seus
estudos nos aspectos positivos da atividade profissional, buscando as condições necessárias
para o bem-estar e a continuidade na profissão.
Entendo que o bem-estar é um processo dinâmico e contraditório de estar em equilíbrio,
que se constrói cotidianamente, apesar dos problemas e dificuldades do dia a dia. Segundo
Jesus (2002), o conceito de bem-estar docente pode ser traduzido pela motivação e
realização dos professores, em virtude de sua resiliência e de suas estratégias para enfrentar
as exigências e as dificuldades profissionais. Analisarei a seguir falas e observações que
nos mostram as estratégias das professoras participantes da pesquisa.
Durante a observação, num momento informal, conversando com a professora Gaia, ela
deixa claro que, mesmo passando por todas as dificuldades, nutre a esperança de mudança
e que ainda espera vivenciar tempos em que não seja tão desgastante ser professor:
É muito difícil estar aqui [...], tem dia que a vontade é desistir mesmo, a
gente não desiste porque gosta e sente realizada quando o trabalho dá
certo, quando vê que os meninos estão aprendendo [...] e eu acredito que
ainda isso vai mudar que a gente vai ser valorizada, que não vai ser tão
difícil ser professor. Alguns dizem que sou boba, que nunca vai mudar,
que a tendência é piorar, mas posso ser boba, acredito e tenho esperança.
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Isso depende um pouco da gente também, temos que fazer por onde
(Gaia, 26/04/2013).

Selena também discorre sobre a esperança que tem com relação à profissão: “Vai mudar
[...] eu acredito, pode até demorar, mas vai mudar, já mudou, desde que comecei já vi
transformações, chegará o dia que não ouviremos tantas reclamações” (11/07/2013).
Podemos notar que as duas professoras deixam claro que ainda têm esperança por
mudanças, e como ressaltou Freire (1996), a esperança é da natureza humana e traz
motivação para seguir adiante e não desistir perante as dificuldades. Vejo que a esperança
torna-se uma estratégia de lidar com as adversidades e não desistir da profissão. Ainda
percebo que a fala da professora Gaia não é acrítica e inocente, pois, quando ela fala “isso
depende um pouco da gente também, temos que fazer por onde”, demonstra ter consciência
de que é preciso movimento para que isso aconteça, e na sua prática, através das
observações, percebi que há esforço para mudanças, apesar de sua escola ser muito
tradicional e dificultar um pouco o processo de transformação.
Em contrapartida, a professora Ania se mostrou pessimista e, de certa forma, acomodada
diante dos problemas enfrentados: “vai permanecer da mesma forma, será muito difícil
ocorrer alguma transformação nesse cenário” (05/07/2013).
Na entrevista e também no questionário, a professora Gaia relatou que já havia tirado
licença por motivos de saúde, teve uma depressão muito forte. Ela disse que foi uma época
difícil, mas que conseguiu se recuperar rápido:
[...] nossa, foi horrível. Sentia-me estranha nada estava me agradando,
entrava dentro da sala de aula e a minha vontade era só chorar [...] e eu
chorava. E eu não sabia o motivo. Sabia que não era fácil minha profissão
e ainda juntava os problemas de família. Minha vida era só chorar. Vi que
eu não estava bem, precisava de ajuda. Procurei o médico e, sim, eu
estava com uma depressão [...] O problema maior eu acho é a gente
aceitar que está doente. Tirei licença, o médico me passou uns
medicamentos, mas eu num via resultado nenhum, continuava deprimida.
Só a partir do momento que eu pensei, gente eu preciso melhorar, não
quero continuar assim e procurei coisas que eu gostava para fazer.
Caminhada não dava tempo, sabia que minha rotina não ia permitir, então
fui ler, ver filmes e voltei a trabalhar, consegui sair da depressão e foi
mais rápido do que eu esperava (Gaia, 19/07/2013).
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A professora deixa claro que só melhorou depois que procurou se ajudar, buscando coisas
que gostava de fazer. Esse processo é de autopercepção, com certeza, a tem ajudado a
manter o equilíbrio perante as situações desconfortantes:
Agora eu sei, quando percebo que estou ficando deprimida e que minha
rotina está me cansando muito, vou ler, vou ver filme [...] tá sendo minha
válvula de escape no momento. Desligo de tudo e passo a pensar só
naquilo que estou fazendo [...] não penso em escola, em família [...] ler
tem sido uma terapia para mim (Gaia, 19/07/2013).

O professor pode sair fortalecido de situações adversas como o caso de Gaia, e Jesus
(2002) confirma isso:
Perante uma situação que avalia como difícil e exigente, o professor irá
atuar utilizando competências e estratégias na tentativa de lidar com a
situação. Se conseguir ser bem sucedido, o professor otimizará seus
recursos de adaptação, de tal forma que, se no futuro for confrontado com
uma situação idêntica, apresentar-se-á mais autoconfiante e terá maior
probabilidade de resolver a situação. Nesse sentido as situações difíceis
podem constituir um desafio e ser um fator de desenvolvimento de
competências e de estratégias para a solução de problemas (p. 24-25).

O autor entende ser necessário fortalecer os docentes e chama atenção para a importância
das experiências positivas, prazerosas que acontecem dentro e fora da escola. Tal qual esse
autor, eu compreendo que esses aspectos presentes nas experiências dos professores
servem ao fortalecimento emocional e motivam a discussão para a importância da
autopercepção e dos cuidados com o seu próprio corpo.
Selena, num dia de observação, chegou à sala com as mãos nas costas reclamando de dores
no corpo: “parece que meus ossos (grifos nossos) vão quebrar de tanto que estão doendo,
essa semana está sendo fogo!” (23/05/2013) e, na mesma hora diz: “já sei o que estou
precisando é entrar debaixo do chuveiro [...] e oh, minha filha! [...] ficar lá por uma meia
hora, deixar a água cair [...] banho demorado me ajuda, volto renovada” (23/05/2013). A
professora também, na entrevista, quando lhe pergunto se ela faz alguma coisa para lidar
com as tensões ela responde:
Ahhh, eu vou caminhar [...] saio, coloco o pensamento em ordem [...]
sair, ver gente, ai vai pensando [...] tem também as colegas, aquelas que
são mais chegadas, ai você liga para conversar ajuda muito também [...]
compartilhar os problemas e se ajudar [...] (Selena, 11/07/2013).

Também percebo, nas afirmações de Selena, estratégias para lidar com as situaçõesproblema que estão no seu cotidiano. Faz caminhada, conversa com as amigas e usa como
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forma de relaxamento o banho demorado. Mesmo com certa dificuldade, ela tenta perceber
os sinais que o seu corpo dá e tenta agir sobre tais “avisos”.
Ania, na entrevista, relatou não praticar nenhuma atividade física e não deixou claro nem
nas observações o que fazia como forma de tentar amenizar os problemas enfrentados. Vi
que tem dificuldades em se perceber e não relaciona suas dores, seu cansaço, e seu
agitamento aos sinais que seu corpo dá de que tem alguma coisa errada e que, de alguma
maneira, ela poderia se auxiliar. Gaia, mesmo não fazendo caminhada, consegue
desenvolver outras estratégias para ajudar seu corpo a enfrentar os problemas causados
pelo estresse do dia a dia, assim como Selena.
A dificuldade em perceber os sinais que seu corpo dá, consequentemente o não uso de
estratégias para lidar com as adversidades, possivelmente tornem Ania mais irritadiça,
impaciente. Uma marca muito forte dessa professora foi seus gritos e pelas observações e
até mesmo na entrevista, fica evidente que não os associa às dificuldades que encontra em
sua prática, por isso não busca maneiras para mudar.
Com o passar do tempo da pesquisa, compreendi que as estratégias criadas pelas
professoras são resultado de sua capacidade de resiliência, ou seja, a capacidade de se
oporem aos problemas e de o enfrentarem, uma espécie de “arte” de manter viva a
esperança, a camaradagem, a coragem, a ousadia, a reflexibilidade e a solidariedade no
cotidiano da escola e na vida. E quem trabalha melhor com seu corpo, reconhece seus
limites e anseios, consegue, de uma forma ou de outra, encontrar um maior equilíbrio,
sendo mais resiliente. Assim, no 3º capítulo apresentaremos a Bioexpressão como uma
possibilidade para se alcançar a resiliência e procurar melhores formas de autopercepção e
cuidado.
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CAPÍTULO 3
BIOEXPRESSÃO: POSSIBILIDADES DE TRABALHAR
A CORPOREIDADE E A RESILIÊNCIA
Tudo o que existe e vive precisa ser cuidado para continuar a existir e a
viver: uma planta, um animal, uma criança, um idoso, o planeta. A
essência do ser humano reside no cuidado.
Leonardo Boff

O ser humano, para o seu desenvolvimento equilibrado, precisa ser visto na sua
integralidade, ou seja, como um ser que pensa, sente e age, levando-se sempre em
consideração as suas relações com o meio onde está inserido. Torna-se cada vez mais
relevante procurar meios de percebermos esta totalidade, buscando maneiras de cuidar
melhor de nós, do outro e até mesmo do lugar onde vivemos. Como ressalta Boff,
Cuidar do corpo e do meio significa a busca da assimilação criativa de
tudo o que possa ocorrer na vida, compromissos e trabalhos, encontros
significativos e crises existenciais, sucessos e fracassos, saúde e
sofrimento. Somente assim nos transformamos mais e mais em pessoas
amadurecidas, autônomas, sábias e plenamente livres (2005a, p. 154).

Este cuidado a que se refere o autor, cada vez mais, é necessário, pois estamos
atravessando um contexto onde os ritmos estão acelerados. Se por um lado, encontramos
um grande desenvolvimento tecnológico que traz inúmeros benefícios, como rápido acesso
às informações, facilidades no desenvolvimento de novos equipamentos, por outro, temos
relações mais distanciadas, cobranças por rendimento e rotinas cada vez mais estressantes,
que vão culminar no desgaste maior do nosso equilíbrio. E, como vimos, o professor de
nosso tempo vem enfrentando diversos percalços no desenvolvimento de sua profissão que
acabam por afetar a sua saúde.
Para evitar ou minimizar esses desconfortos, uma das soluções seria que o educador
investisse em sua capacidade de resiliência, ou seja, procurasse maneiras de não perder o
equilíbrio frente às situações desafiadoras e inevitáveis impostas pela vida. Acredito que tal
investimento, a partir dos estudos realizados, esteja relacionado com a maior percepção de
si e com o autocuidado.
Nesse sentido, constatadas as dificuldades e a necessidade de as professoras
desenvolverem sua resiliência, apresento a Bioexpressão como uma possibilidade de
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trabalhar a corporeidade e estimular características resilientes, criando relações entre as
observações e falas das docentes com a proposta bioexpressiva, e desta com as questões
tratadas no capítulo inicial, de modo a melhor evidenciar contribuições viáveis e amarrar
os fios da pesquisa. Penso ser este um modo de apresentar uma possibilidade de minimizar
os problemas constatados e dar um retorno às professoras que se dispuseram a participar
deste estudo. Temos ouvido muitas queixas de docentes que recebem pesquisadores e
sequer sabem que resultados foram alcançados, assim considero importante e respeitoso
que este retorno seja levado a elas, que nos abriram a porta de suas salas de aula e, de certa
forma, de sua própria vida. Além disso, muitos problemas vêm sendo levantados através
dos diferentes estudos que se realizam sobre o cotidiano das escolas. Problemas inegáveis!
Entretanto, considero relevante que não só se apontem as dificuldades existentes, mas que,
na medida do viável, sejam apontadas possibilidades.

3.1 Bioexpressão, o que é?
A intenção aqui é apresentar a Bioexpressão como uma possibilidade de desenvolver e
estimular a capacidade resiliente do professor. Como vimos, a resiliência pode ser
entendida como uma forma de auto-organização diante das situações vividas e está
diretamente ligada à corporeidade e, como ressalta Pereira (2011), a Bioexpressão é uma
proposta que apresenta um conjunto de conhecimentos, técnicas e vivências que permitem
trabalhar corpo, mente, emoção e as interações pessoais, ou seja, trabalhar a corporeidade.
A Bioexpressão foi criada e aprofundada ao longo de quase vinte anos de estudo, como
narra sua autora (PEREIRA, 2011). Essa proposta surgiu da necessidade da própria autora
compreender as relações existentes entre corpo, emoções e expressividade, e entender o
porquê de suas contraturas musculares que a imobilizavam, e que eram marcadas pela dor
não só física, mas também de não ter liberdade de movimentos e de expressão. Aprendeu
que tais contraturas se relacionavam a emoções mal trabalhadas e investiu na compreensão
deste processo. E, ao experimentar consigo mesma maneiras de superar as dores físicas e
emocionais e obter resultados positivos, procurou levar este conhecimento para sua prática
educativa.
A Bioexpressão é uma proposta pedagógica que procura apresentar ao indivíduo caminhos
de busca de perceber melhor a si mesmo e o outro, caminhos para que a sensibilidade seja
trabalhada e para que as relações se tornem mais equilibradas, para que o cuidar de si e do
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outro sejam incentivados. Uma proposta que busca possibilidades para que o indivíduo se
expresse e lance outros olhares para o que está à sua volta. Ela traz, de modo peculiar, a
preocupação de proporcionar melhores condições de enfrentar as vicissitudes da vida, tanto
ao educador quanto aos seus educandos, possibilitando estados mais saudáveis. E, ainda,
busca propiciar recursos para que o processo de aprendizagem fique mais sensível, mais
dinâmico e mais significativo.

Segundo Pereira (2005), quando se prioriza o aspecto cognitivo em detrimento dos
aspectos corporal, emocional e espiritual, pode acontecer uma aprendizagem incompleta,
uma vez que o aluno não aproveita plenamente suas potencialidades, ficando restrito ao
desenvolvimento prioritário de uma das suas dimensões constitutivas. E o professor,
também, pode não atuar de forma plena por não saber ouvir as manifestações do seu corpo
e compreender os corpos de seus alunos, apenas reconhecendo os valores cognitivos do
processo pedagógico. Essas dificuldades foram constatadas nas experiências de sala de
aula e, posteriormente, com grupos de estudos orientados pela autora.
Pensando na perspectiva da educação contemporânea que busca a formação do sujeito,
alicerçada na sua integralidade – corpo, emoções, intelecto e diversidade sociocultural,
acreditamos que a Bioexpressão pode ser uma alternativa para o encontro do educador
consigo mesmo, pois propõe possibilidades para o conhecimento de si, a percepção do
outro, o afloramento do sensível, entre outros aspectos, propiciando, assim, novos olhares
para o que está à volta do indivíduo.
E por que trago essa discussão? Participei das aulas de Bioexpressão e procurei incorporar
à minha prática os ensinamentos com os quais tive contato e isso tem me auxiliado perante
os desafios da sala de aula e até mesmo da vida. Vejo a Bioexpressão como um possível
mecanismo de auxílio ao (re)encontro com o outro e consigo mesmo, com as próprias
potencialidades, desejos, emoções e espiritualidade. Acredito que um maior conhecimento
de nós mesmos possibilitará uma base para a constituição de sujeitos com uma melhor
visão de mundo e de si.
A Bioexpressão é uma disciplina oferecida pelo curso de Pedagogia da UFSJ, além de ser
uma das linhas de pesquisa do NECCEL – Núcleo de Estudos Corpo, Cultura, Expressão e
Linguagens, sendo vários trabalhos, tanto de iniciação científica, TCC (Trabalho de
Conclusão de Curso), de mestrado e um de doutorado (em andamento) realizados nesse
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âmbito, como o de LIMA (2012), MARGOTI (2012; 2013) e RIBEIRO (2011). Novas
abordagens passaram a ser desenvolvidas, ampliando seu campo de estudo e de
abrangência, sendo traçadas relações, como as que faço aqui entre Bioexpressão,
corporeidade e resiliência.
As atividades bioexpressivas têm como base o princípio reicheano de unidade e antítese do
funcionamento psicossomático. Trabalha-se o aspecto corporal de forma mais evidente,
mas o objetivo é trabalhar o ser humano como uma totalidade. Na visão de Wilhelm Reich
(1897-1957), que fundamenta a proposta, sempre que se trabalha o corpo, trabalham-se
também as emoções e o pensamento. Além de Reich, alguns de seus continuadores dão
sustentação ao trabalho: Alexander Lowen, Stanley Keleman e David Boadella (PEREIRA,
2005).
Reich foi o primeiro a perceber que nossa história de vida se registra em nosso corpo e,
consequentemente, que é importante observarmos o corpo como locus em que se marca o
relato daquilo que se instala em nossa mente, e daquilo que dizem nossas emoções. “Reich
postulou a unidade funcional entre o psíquico e o somático, concluindo que a mesma
energia alimenta estes dois aspectos, gerando a relação e a mútua influência entre atitudes
corporais e atitudes psíquicas” (PEREIRA, 2011, p. 34), ou seja, somos uma totalidade,
fundamento essencial da Bioexpressão.
Reich dedicou-se a demonstrar que, nos seres vivos, circula energia (orgônio ou
bioenergia) que flui em seus organismos assim como no Universo. Talvez sua principal
descoberta tenha sido mostrar que esse fluxo energético pode ser interrompido por
contraturas musculares criadas como defesa para experiências emocionais impactantes que
vivenciamos como ameaçadoras. Isso significa que as emoções interferem diretamente no
nosso corpo e vice-versa, criando assim o que denominou de couraças musculares4.
Criamos as couraças como forma de proteção para passar pelas várias situações que a vida
nos apresenta.
As couraças, conforme explica Pereira, a partir da teoria reicheana:
São marcas que se imprimem no corpo, foram assim denominadas por
Reich (1995; 1998) por representarem um mecanismo de defesa, um
4

Couraças musculares, como define Pereira (2010) são um enrijecimento crônico dos músculos que, para
proteger o indivíduo de experiências traumatizantes e/ou desequilibradoras, bloqueiam a energia corporal,
diminuindo a percepção de seus efeitos.
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escudo de proteção, que surge da necessidade de o ser humano suportar
os golpes recebidos ao longo da vida, desde a infância (2010, p. 205).

Como ressalta Pereira (2011, p. 34), “nossa história de vida está ligada diretamente às
situações que vivenciamos, ou seja, mantém vinculação com a cultura e a sociedade em
que nos formamos”. Restringimos nossa espontaneidade, tentando seguir padrões que
contrariam nossas necessidades básicas, nossa forma de ser, como forma de adaptação a
esse meio, gerando a contenção de nossa energia vital em pontos específicos,
interrompendo o fluxo natural de energia, diminuído nossa vitalidade, trazendo
consequências para o nosso corpo.
Essas defesas vão se tornando cristalizadas, pois a pessoa passa a agir, em determinadas
situações, da mesma forma, automaticamente, sem perceber que outras estratégias
poderiam ser experimentadas. Esses comportamentos padronizados refletem-se no corpo,
provocando enrijecimentos, ou seja, o encouraçamento. Para Reich (1998, p. 80), “quando
a alma e o corpo se tornam rígidos, todo movimento é penoso”, mostrando que somos
instâncias inseparáveis.
Para ter maior leveza, maior possibilidade expressiva, o ser humano necessita flexibilizar
suas couraças e, assim, se tornar mais vivo, ou seja, ter maior circulação de energia. Pereira
complementa esta ideia:
As pessoas encouraçadas criam uma barreira entre elas e a vida, tanto
aquela que se aprisiona em nós, quanto a vida que pulsa a nossa volta.
Tornam-se menos sensíveis aos apelos mais profundos de sua própria
natureza, de seus corpos, de seus sentimentos; menos flexíveis ao contato
com o novo, o diferente e com o outro. A convivência torna-se mais
superficial, assim como o envolvimento com as questões e problemas do
seu entorno (2011, p. 92).

Quando tomamos conhecimento da relação existente entre a formação das couraças e os
aspectos emocionais e musculares, aumentam as possibilidades de percebermos que,
expandindo nossos movimentos expressivos, poderemos modificar o emocional e, em
contrapartida, se ocorrerem modificações no âmbito emocional, as mudanças se farão
presentes em nosso corpo. E ainda poderemos aprender a nos defender dos obstáculos
surgidos em nosso caminho através de outros mecanismos mais saudáveis, ajudando-nos a
atentar para que as defesas já conhecidas e utilizadas não se cristalizem em nosso corpo.
Assim,
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[...] à medida que as couraças que criamos ao longo da vida vão sendo
liberadas ou flexibilizadas, a expressividade natural do ser humano vai-se
liberando também. A flexibilização das couraças permite que a energia
possa fluir mais livremente, aumentando nossa vitalidade e trazendo
possibilidades de nos aproximarmos mais de nossa essência, o que
significa equilibrar pensamento, ação e sentimento (PEREIRA, 2011, p.
57).

O que se pretende com as atividades bioexpressivas é buscar formas de minimizar as
limitações comuns a todos nós e de com elas conviver de modo mais saudável, trazer a
possibilidade de se trabalhar o ser humano, integrando pensamento, sentimento e ação,
envolvendo a vivência da teoria aliada à prática, apropriando-se de exercícios e atividades
que possibilitem a cada sujeito maior percepção de si, o autocuidado, e maior posse e
domínio de sua expressividade, o que significa o aumento do fluxo de sua energia vital. A
Bioexpressão propicia momentos de reflexão, de diálogo, e vivências múltiplas,
possibilitando ao futuro educador novas maneiras e perspectivas de perceber, sentir e agir.
Para o trabalho do ser em sua totalidade, e para que a sua expressividade seja estimulada
através da flexibilização dos bloqueios da energia vital ou bioenergia, a ludicidade é o
principal recurso das atividades bioexpressivas. Através das atividades lúdicas o ser se
envolve completamente e permite uma flexibilização e surge um sentimento de estar mais
saudável, mais inteiro, pensamentos, sentimentos e ações integrados.
Deve-se considerar que as atividades lúdicas não se resumem apenas a formas de
passatempo, ao jogo e à brincadeira, mas “incluem atividades que possibilitem momentos
de alegria, entrega e integração dos envolvidos” (PEREIRA, 2011, p. 59). São aquelas que
permitem que o ser se entregue por inteiro, vivenciando plenamente o aqui-agora, ou seja,
é um momento onde o ser se encontra vivendo sua totalidade.
A atividade lúdica é uma ação vivida e sentida, não definível por palavras, mas
compreendida como um momento que flua sem cobranças, sem preocupação com
resultados ou modelos prontos, pois possuem a singularidade do sujeito que as vivencia.
São aquelas que possibilitam que se instaure um estado de inteireza e de entrega e que
podem ser: dinâmicas de integração grupal ou de sensibilização, de relaxamento e
respiração, cirandas ou atividades diversas de expressão. A esse respeito pondera Pereira:
O primeiro ponto a destacar é que a experiência lúdica atua sobre a
energia, logo mobiliza soma e psique, se constituindo em uma
experiência integradora. As atividades lúdicas propiciam que
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vivenciemos um estado de consciência que nos liberta do controle do ego
o que permite a expressão da criatividade, ou seja, uma expressão mais
original, mais própria, sem julgamentos prévios, sem os limites rígidos do
perfeccionismo. Na verdade, elas atuam sobre a energia aprisionada, que
mais equilibrada ou flexibilizada, abre como que brechas para que o
cerne biológico,ou self5seja contatado e proporcione a sensação de
plenitude (2011, p. 74).

Por meio da ludicidade, que se manifesta nas vivências corporais, nos é permitido perceber
um pouco mais de nós. Assim, como ressalta Lima (2012), a ludicidade possibilita-nos
trazer à tona aquilo que está oculto ou reprimido, propiciando possibilidades de elaborar
nossas questões em um espaço sem cobranças ou pressões, o que faz com que nos sintamos
melhor. As experiências lúdicas propiciam um maior conhecimento de nossas sensações,
de nossas emoções e, gradualmente, vamos descobrindo maneiras menos complicadas de
lidar com elas. Dessa forma:
A vivência lúdica é um caminho para um possível afrouxamento de
nossas couraças, ou seja, uma forma de possibilitar que a energia possa
fluir mais intensamente, afrouxando os nós dos bloqueios que a cerceiam,
uma vez que nos desarmamos durante estas vivências, nos entregamos ao
momento vivido. Pela atividade lúdica, temos acesso à nossa
interioridade e isso permite um contato com nossas limitações e, dessa
forma, podemos aprender a lidar melhor com elas. A partir do momento
que conseguimos enfrentar nossas dificuldades sem utilizar nossos usuais
mecanismos de defesa de forma recorrente, ou seja, que em vez de
darmos nossas respostas usuais, descobrimos novas respostas, evitando
que os bloqueios se cristalizem cada vez mais, passamos a encarar as
situações de conflito ou de desconforto com maior segurança, além de
lidar melhor com nossas emoções e, assim, nos tornamos mais capazes de
agir e pensar, perante as situações cotidianas que vivemos (LIMA, 2012,
p. 40).

As atividades bioexpressivas são atividades lúdicas, tendo em vista que o momento lúdico
vivenciado nos envolve completamente e permite uma flexibilização e um sentimento de
estarmos mais saudáveis, mais inteiros, pensamentos, sentimentos e ações integrados.
A Bioexpressão objetiva encontrar direções para caminharmos em busca da manifestação
da nossa expressividade e criatividade; para propiciar espaços, onde seja possível nos
apropriarmos mais de nós mesmos, das nossas emoções e, ainda, para oferecer condições
de cuidar melhor do outro. Por isso, a Bioexpressão faz da ludicidade, ou das atividades
lúdicas, um dos seus pilares de sustentação para concretizar seus objetivos.

5

Self corresponde ao cerne biológico citado por Reich, que se constitui na essência do ser humano.
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Acreditamos que a Bioexpressão contribua para desenvolver a resiliência, uma vez que
trabalha características do ser resiliente apontadas por Tavares (2001): autoestima,
criatividade, autonomia, flexibilidade e os vínculos afetivos. As atividades bioexpressivas,
possibilitando o trabalho com os aspectos cognitivos, emocionais, motores e a interação
grupal, contribuem, também, para o aumento do fluxo energético do organismo,
estimulando o processo de autorregulação, o que se assemelha ao conceito de resiliência.
Monteiro (2004), fazendo uma analogia, diz que somos iguais aos camaleões. Segundo ele,
o camaleão é um réptil conhecido por mudar a tonalidade de sua cor para se adaptar ao
ambiente ou à situação. Embora tenha uma cor característica, pode variar de tom sob a
influência dos desafios enfrentados em seu habitat. Essa estratégia o ajuda a se proteger de
potenciais predadores e a passar despercebido por eles. Nós também mudamos de acordo
com a necessidade para nos adaptarmos às diversas situações por que passamos, seja elas
positivas ou negativas. Se forem positivas, o corpo se apresentará alongado, expressivo e
livre; se forem negativas, o corpo se tornará retraído, inexpressivo, com movimentos
limitados. Essas formas são construídas baseadas nas diferentes intensidades e amplitudes
das pulsações do organismo. Quando o organismo tem um bom fluxo energético e encontra
formas apropriadas de se adaptar adequadamente às diversas situações, não se prendendo a
uma resposta padronizada, esse processo é chamado de autorregulação.
A autorregulação é um elemento central na teoria reicheana, este princípio, uma espécie de
competência visceral, permite a circulação energética no organismo, que cria mecanismos
de resposta às tensões do ambiente, modificando-se e a elas se adaptando. Entretanto, se
esta circulação energética se encontra bloqueada, as funções vitais sofrem alterações,
havendo perda na capacidade autorreguladora do organismo (REICH, 1998).
É por intermédio do fluxo contínuo de energia que agimos no mundo, ela é uma força vital
importante, sem energia não há vida. E esse nível de energia estará mais ou menos
pronunciado dependendo da relação com nós mesmos, com os outros e com o meio
(MONTEIRO, 2004).
De acordo com Jeber (2006, p. 27), “auto-regulação é a capacidade biológica e natural que
revela nosso potencial para o desenvolvimento da autonomia”. Segundo o autor, autonomia
significa levar em consideração os fatos relevantes para decidir agir da melhor forma para
todos. E, para tanto, é preciso ser capaz de se ter um contato com as sensações e
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percepções autorreguladoras do organismo. Portanto, autorregulação significa que um
organismo saudável é um sistema regulado em si mesmo, em um estado de coordenação
harmônica entre processos pulsantes em todas as células e órgãos, como os movimentos
respiratórios e os demais movimentos pulsantes do organismo. Quando o corpo se
distancia de sua organização, gasta desnecessariamente energia, que poderia ser usada para
outros fins. O encouraçamento, exercendo contenções de energia, diminui ou, até mesmo
impede, que a autorregulação aconteça.
Pereira (2005) propõe com a Bioexpressão uma possibilidade que ofereça condições a cada
educador (e a cada ser humano) de viver sua singularidade e conviver com mais segurança
e equilíbrio, para que esteja mais preparado para lidar com as dificuldades inerentes à vida.
Em outras palavras, os conhecimentos, técnicas e vivências da Bioexpressão contribuem
para tornar o sujeito mais resiliente, pois trabalha aspectos importantes relacionados ao
desenvolvimento da resiliência como vimos acima. Busca levar ao futuro educador, ou ao
educador já atuante, possibilidades de se conhecer um pouco mais e de entrar em maior
contato com o seu corpo e sua expressividade (o que emerge do seu ser e se manifesta ao
mundo; a sua expressão constituída pela espontaneidade, sua criatividade), assim como
traz possibilidades de sua atuação junto aos educandos de forma a estabelecer uma relação
dialógica e mais significativa.
Nosso corpo revela a fluidez e nossos bloqueios adquiridos ao longo da vida. A
Bioexpressão busca compreender esse fenômeno, investigando e propondo recursos que
apresentem possibilidades de estimular uma maior percepção de nós mesmos, de nossas
dificuldades e possibilidades, e um maior fluxo de energia, o que significa dar
possibilidade que o processo de autorregulação se (re)estabeleça, o que também significa
que possamos nos tornar mais resilientes.
Os eixos da Bioexpressão
Lima (2012), que analisou, em sua dissertação de Mestrado, o desenvolvimento das
atividades bioexpressivas, acompanhando o processo desenvolvido com alunos do Curso
de Pedagogia de uma universidade federal mineira, observa que os encontros se dividem
entre teoria e prática, para que todos compreendam os porquês das vivências. A autora
observa que são múltiplas as atividades vivenciadas, envolvendo o canto, as danças
circulares, movimentos expressivos, exercícios de respiração, relaxamento, meditação
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ativa, percepção corporal, dinâmicas de interação grupal, entre outros, que se organizam de
forma a sempre atenderem aos três eixos norteadores da Bioexpressão: centramento,
grounding6 e autoexpressão.
Segundo Pereira (2011), os três eixos norteadores da Bioexpressão surgiram, quando ela,
em contato com a teoria de David Boadela, pôde identificar relações entre o que orientava
sua proposta e as três correntes energéticas por ele utilizadas terapeuticamente. Boadella
propõe que sejam usados três métodos terapêuticos: centring – desbloqueio da respiração e
dos centros da emoção; grounding – retonificação dos músculos e integração postural; e
facing – vinculação e organização da experiência através do contato visual e comunicação
verbal.
Os movimentos e vivências relacionados ao centramento têm por objetivo, segundo
Pereira (2005), “estimular uma respiração harmoniosa e favorecer o equilíbrio emocional”
(p. 163). Importante enfatizar que o ato de respirar está intrinsecamente ligado às nossas
funções vitais. Através da respiração, é possível oxigenar todo o organismo.
Habitualmente, respiramos de maneira limitada, não aproveitando todos os recursos
disponíveis em nós; respiramos sem perceber como estamos respirando. Dessa forma,
[...] isso pode acarretar uma sensível diminuição do nível de vitalidade,
ao passo que, quando respiramos de maneira mais profunda, promovemos
um melhor fluxo de energia, Isso desencadeia um maior equilíbrio
energético e melhores condições de concentração. Quando aumentamos o
poder de concentração, somos capazes de estar frente às situações com
mais atenção, equilíbrio e prontidão (LIMA, 2012, p. 44).

Em situações adversas, contemos nossa respiração para diminuir as sensações, mecanismo
aprendido inconscientemente, desde a infância, e isso pode parecer um mecanismo de
defesa, mas nos é prejudicial e nos torna mais indefesos. A respiração superficial que
ocorre em momentos de ansiedade e tensão não supre as necessidades de oxigênio do
organismo, e isso se reflete no estado mental e emocional, provocando insegurança, medos,
dificuldade de concentração e agitação. Através da respiração, ou seja, inspiração e
expiração conscientes, entramos em contato com o meio interno e externo fazendo uma
conexão entre eles. Assim, “quando executamos essa ação com mais consciência
possibilitamos um contato maior com a nossa realidade, fortalecendo nossa forma de
responder às demandas do nosso meio” (LIMA, 2012, p. 44).
6

Termo próprio da Bioenergética, criada por Alexander Lowen. Significa fazer a pessoa entrar em contato
com a sua base.
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Não é por acaso que todas as línguas antigas usam a mesma palavra
para identificar o processo de respiração e para designar a alma ou o
espírito. A respiração consiste num ritmo, e ritmo é o alicerce do
Universo e de tudo o que vive. Em latim, spirare e spiritus significam
respirar e espírito, respectivamente. A raiz de ambas as palavras está,
também, no termo inspiração que, literalmente, significa inspirar e,
assim, está ligado inseparavelmente a respirar para dentro, ou seja,
deixar entrar (DORNELES apud LIMA, 2012, p. 44).

As atividades que envolvem a respiração nos possibilitam maior contato com nossa
interioridade, fazendo com que nos percebamos melhor e possamos agir na recuperação do
equilíbrio emocional e respiratório. Os movimentos respiratórios devem ser executados,
conscientemente, tentando-se encontrar um estado de relaxamento, e isso “possibilitará um
contato íntimo e uma escuta do corpo, podendo levar o ser humano a um maior
centramento e conhecimento de si” (LIMA, 2012, p. 45).
As atividades de grounding (atividades de base), conforme Pereira (2005), “trabalham a
autoconfiança, aumentam o senso de segurança, descarregam tensões, trazendo-nos para o
aqui-agora” (p. 166). Essas atividades propiciam o fortalecimento de nosso contato com a
realidade e com nossa base, permitem que fortaleçamos nossa estrutura, e que ganhemos
pernas, ou seja, sustentação para caminhar com mais firmeza e decisão (PEREIRA, 2011).
Através de exercícios que priorizam o trabalho com as pernas e os pés, o indivíduo mantém
um contato mais concreto com sua base e com seu eixo. Pereira (2011) enfatiza que “estar
enraizado significa estar em contato com a realidade externa, ‘ter os pés no chão’ e,
também, estar em contato com nossa realidade interna, nosso corpo, nossos sentimentos e
pensamentos” (p. 55-56). A falta de base de um indivíduo gera dificuldade de contato
consigo, com o outro e com a sua bioenergia, ou seja, com sua energia vital.
Como ressalta Lima (2012), são muitas as razões para a perda desse contato. Ela enumera
algumas razões de acordo com as leituras que fez de Lowen (1982):
[...] o uso excessivo do carro, do avião, a falta de contato físico da criança
com sua mãe, que é o seu primeiro chão. Falta-nos contato com a terra,
com a natureza. A criança hoje, de modo geral, não brinca mais na rua,
não sobe mais em árvores, não rola no chão, não pode se sujar, não pode
fazer barulho, não pode..., não pode... Sua energia está contida,
dominada, buscando formas de se expandir. Essa criança cresce e,
provavelmente, se tornará um adulto com muitas dificuldades e
inseguranças (p. 46).
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As atividades de grounding são realizadas, preferencialmente, ao som de ritmos bem
marcados (danças indígenas e africanas, por exemplo) e de pés descalços. Este contato
direto dos pés com o chão permite o sentir e o conectar-se com a força que vem da terra, e
perceber a sustentação das pernas. Isto é fundamental para que o sujeito perceba essa força
em si mesmo, o que, provavelmente, lhe possibilitará condições de se posicionar com mais
firmeza em seu meio.
Vale ressaltar que a execução das atividades deve ser feita sem o enrijecimento do corpo,
pois isto impede o equilíbrio da tonicidade. O tônus muscular bem equilibrado permite
uma maior flexibilidade dos músculos e das articulações. Quando se transporta esse estado
de tonificação para o dia a dia, podemos perceber uma maior flexibilidade para lidar com
as dificuldades e maior facilidade de encontrar possíveis soluções para os problemas.
A autoexpressão se dá através das possibilidades de vivências que incluam o contato
visual, o movimento expressivo e a linguagem verbal. O contato visual propicia um
reconhecimento do outro e, assim, abrem-se oportunidades de o outro nos reconhecer. Daí
pode surgir uma relação que tende a se tornar verdadeira, quando é permitido um diálogo
autêntico entre os envolvidos. A autoexpressão é um dos objetivos da Bioexpressão, é a
possibilidade de nos colocarmos nas várias situações de forma mais apropriada, de
podermos agir com maior espontaneidade e equilíbrio. Pereira coloca que
Expressar-se é assumir o lugar que cada um de nós ocupa nas relações
consigo mesmo e com o outro. À medida que bloqueios se flexibilizam,
aumentando o fluxo de energia, que vamos estabelecendo nossa base e
adquirindo maior equilíbrio através da respiração, vamos integrando
ações, sentimentos e pensamentos. Desta forma, nosso interior pode se
revelar através do olhar, do gesto e da linguagem, enfim, podemos nos
expressar (2011, p. 110).

E ainda pondera que não podemos nos esquecer de que a comunicação mais profunda
exige que haja contato consigo mesmo e que a fala seja expressiva, isto é, que esteja
articulada ao sentimento.
A expressão se desenvolve gradativamente através de atividades diversas que permitem
flexibilização das couraças, maior contato consigo, com o outro, com a criatividade. Para
que a expressão própria se manifeste
[...] é de fundamental importância um ambiente de acolhida, onde as
pessoas se sintam inseridas, para que as manifestações expressivas
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aconteçam de uma maneira mais autêntica e onde as pessoas sejam
capazes de expressar, especialmente, através do movimento, aquilo que
está reprimido em seu interior. A expressão mais significativa se dá
quando existe uma conexão entre o corpo e o sentimento. As atividades
em grupo beneficiam a autoexpressão quando abrem espaço para um
clima de confiança e respeito entre os participantes (LIMA, 2012, p. 48).

Quando conseguimos nos expressar e nos perceber mais profundamente, se torna mais fácil
encontrar alternativas para lidar com os problemas, ou seja, para desenvolver a resiliência.
Dessa forma, como destaca Lima (2012), associando todos os eixos da Bioexpressão,
podemos dizer que são dadas ao indivíduo possibilidades de se sentir mais firme em sua
base, mais centrado através da respiração mais profunda e consciente e, consequentemente,
deixar-se expressar com maior autenticidade. Cada eixo da Bioexpressão tem atividades
específicas e elas fazem parte de um processo em que os sujeitos vão se sentindo,
gradualmente, confiantes e seguros, desencadeando, assim, espaços para as manifestações
espontâneas dos sentimentos e emoções reprimidos, que se revelam, especialmente, através
dos movimentos expressivos.
Como vimos, as atividades bioexpressivas têm como um de seus objetivos o autocuidado.
A primeira iniciativa para que tenhamos um desenvolvimento mais equilibrado será voltarnos para as nossas próprias necessidades; ouvirmos os apelos do nosso corpo e
respeitarmos os nossos limites. Ou seja, precisamos nos empenhar no cuidado de nós
mesmos.
Corroborando o pensamento de Pereira (2005; 2011), Timm, Mosqueira e Stobäus (2008)
acreditam que a resiliência pode ser uma alternativa para se trabalhar o cuidado de si, e
deve ser estimulada para que o professor, e não só ele, mas todos consigam encontrar
maneiras saudáveis de lidar com as adversidades às quais estamos expostos. E acreditamos
que as atividades bioexpressivas possibilitam ao professor em formação, assim como
àqueles já graduados, possibilidades de estimular sua capacidade resiliente.
Como bem observa Castro (2001), ao se pensar na formação do professor, é preciso levar
em consideração sua importância na formação dos seres humanos, pois sua tarefa é
revestida de muita subjetividade. O professor influencia a construção do conhecimento e a
constituição subjetiva dos alunos. De acordo com a autora, essa nova dimensão na
formação supõe o fortalecimento da capacidade de resiliência dos jovens professores,
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permitindo que eles respondam melhor às situações adversas presentes no cotidiano,
encorajando-os a viver a experiência humana de ensinar e aprender.
Falar desta dimensão é falar de cuidar de si e dos que estão ao seu redor, é falar de
autoinvestimento, maneiras de se reconhecer como pessoa singular que se é, mas que faz
parte do coletivo. E esse investimento em si mesmo, como acreditam Timm, Mosquera e
Stobäus (2008), implica reflexão, entendida como possibilidade de voltar o olhar para si,
flexibilizar suas certezas, suas convicções, enfim, ser resiliente.
3.2 Vislumbrando possibilidades
Leonardo Boff, em seu livro Saber Cuidar, traz algumas ponderações sobre um difuso malestar que vigora em nossa civilização. Considera que este sintoma surge em decorrência do
descaso, do abandono e do descuido que se manifestam nas diversas instâncias da
sociedade. Como ressalta Pereira (2011), o descuido e descaso se mostram no menosprezo
à solidariedade, aos ideais de liberdade e dignidade para todos os seres, e ainda, nas
desigualdades, corrupção, violência, jogo de poder, na destruição da terra e dos valores
humanos.
O cuidado, como enfatiza Boff (2005), é o que se opõe ao descuido e ao descaso. “Cuidar
não é apenas um ato, mas também uma atitude” (p. 33). É o cuidado que humaniza, que faz
com que surja o ser humano com toda sua complexidade, sensibilidade e solidariedade.
“Cuidado é aquela energia que continuamente faz surgir o ser humano” (p. 34). Cuidar é
um princípio que deve orientar a vida, e que, também, orienta as atividades bioexpressivas.
Acredito, assim como Lima (2012), que a primeira iniciativa para que tenhamos um
desenvolvimento equilibrado será voltar-nos para as nossas próprias necessidades;
ouvirmos os apelos do nosso corpo e respeitarmos os nossos limites. Ou seja, precisamos
nos empenhar no cuidado de nós mesmos, investir na nossa autopercepção, dessa forma
poderemos agir contra o que nos incomoda, tornando-nos mais resilientes.
Isso será possível através da conexão entre o sentir, o agir e o pensar. Quando ocorre essa
conexão permitimos que a energia flua pelo nosso organismo. Pereira nos diz:
A vitalidade energética e a espiritualidade presentes em um corpo por
onde a energia pode fluir com maior liberdade darão ao ser humano a
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capacidade de se unir ao cosmos e de amar, o que significa se unir aos
outros seres humanos e integrar-se em si mesmo (2005, p. 55).

As atividades bioexpressivas abrem caminho para que o ser seja trabalhado na sua
totalidade, possibilitando um investimento maior no cuidado consigo e com os que estão a
sua volta. É muito importante que o sujeito aprenda mais sobre seus próprios problemas,
seus próprios limites, seus anseios, desejos e sonhos, para conseguir investir em mudanças.
Esse processo é lento, complexo, mas pode gerar transformações positivas.
Percebi, através das observações e da entrevista, que as professoras que tentavam se
aproximar da proposta bioexpressiva, mesmo não a conhecendo, saiam melhor no
desempenho de suas atividades e se relacionavam melhor com as crianças e com seu
trabalho. Um exemplo é o de Gaia.
Durante as observações, notei que, nos momentos de tensão e de maior ansiedade, que se
traduziam nos conflitos dentro da sala de aula, antes de tomar qualquer atitude, a
professora Gaia parava um instante e respirava bem fundo, isso se repetiu em várias
circunstâncias, não apenas em um dia. Na entrevista, perguntei a ela, por que ela fazia isso:
Bom, assim, dessa forma, penso melhor no que vou fazer, e meu agir se
tornou menos precipitado, me acalmo e as consequências são menores
[...] mas nem sempre fui assim, era mais estourada, agia no instante, mas
percebi que quem saia prejudicada era eu, sempre me arrependia do que
fazia, respirar fundo me acalma [...] (GAIA, 19/07/2013).

Uma das maneiras de amenizar o estado de tensão é restabelecendo o ritmo natural
respiratório, tentando deixar relaxados os músculos envolvidos em todo o trabalho da
respiração, e, consequentemente, o gasto de energia tende a se equilibrar. Pereira (2011, p.
108) afirma que “a respiração profunda gera harmonia entre as funções do corpo,
propiciando maior estabilidade emocional, confiança, consciência do aqui-agora e
capacidade de expressão. Facilita o aquietamento e a entrada no estado meditativo”.
Apesar de, no nosso dia a dia, não darmos a devida importância ao ato de respirar, ele é
componente crucial na vida humana, é muito importante estarmos atentos a este elemento.
O desenvolvimento do ser humano está intimamente ligado ao ato da respiração. Daí se
pode deduzir que, de qualquer distúrbio na função respiratória, poderão advir dificuldades
psicológicas no indivíduo, tais como ansiedade, inadequação de afeto, apatia,
desequilíbrios emocionais, entre outros. Gaia exemplificou dizendo que era mais
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estourada. A respiração pode interferir diretamente em nosso estado emocional. Com a
atitude de reestabelecer sua respiração, Gaia utilizou-se do centramento.
Ao contrário de Gaia, Ania, em situações adversas e tensas, prendia sua respiração. Ficava
toda vermelha, parecendo que ia estourar. E realmente estourava, e isso se dava através de
seus gritos. Nas palavras de Pereira (2010, p. 207-208), “conter a respiração é um
mecanismo natural de defesa, uma vez que ela é afetada diretamente pelos estados
emocionais”, mas, na verdade, nos torna mais frágeis. A respiração se modifica,
dependendo de nosso estado emocional, quando sentimos raiva, por exemplo, ela se
acelera, preparando nosso organismo para uma ação de ataque ou defesa. Ou seja, nossos
movimentos respiratórios se modificam de acordo com cada sentimento envolvido.
Estarmos conscientes de nossa respiração, nos ajuda a torná-la mais equilibrada. Ania tinha
essa dificuldade, mas se tivesse maior conhecimento do poder da respiração, poderia lidar
melhor com seus rompantes de raiva, com seu descontrole.
Uma marca muito forte de Ania eram seus gritos. Toda situação tensa, conflituosa a
professora resolvia gritando. Como observa Lima (2012), a voz tem grande influência para
expressividade, pois é, através dela, que o ser legitima a linguagem e cria condições de
interagir com o outro e com o ambiente em que vive. No caso de Ania, ela usava a voz
como forma de se impor e não percebia o quanto se alterava. Isso pode mostrar um
desequilíbrio e uma falta de percepção de si. Além disso, como observa Galvão (2004), a
expressão do professor exerce influência sobre seus alunos, contagiando-os. A calma traz
maior serenidade aos alunos; a irritabilidade, por outro lado, provoca maior agitação.
Em sua entrevista, Ania deixa claro que não ouve seu corpo, seus sinais, o que a impede de
buscar estratégias para lidar com sua impaciência e irritabilidade constantes. Ela não
consegue perceber, o que ficou evidente nas observações, que tem responsabilidade em
parte das dificuldades vivenciadas por ela, e que essa não percepção a impede de buscar
mudanças que poderiam minimizar os desconfortos.
Como vimos no item 3.1, a Bioexpressão faz da ludicidade, ou das atividades lúdicas, um
dos seus pilares de sustentação para concretizar seus objetivos, tendo em vista que o
momento lúdico vivenciado nos envolve completamente e permite uma flexibilização e um
sentimento de estarmos mais saudáveis, mais inteiros, pensamentos, sentimentos e ações
integrados. Gaia, na sua prática, procurava incorporar a vivência lúdica e isso trazia
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benefícios para ela e para seus alunos. Sua prática se tornava mais leve, possibilitando-lhe,
também, desenvolver características resilientes. Mesmo enfrentando algumas imposições
de sua escola, que é muito tradicional, conseguia manifestar-se através de sua expressão
corporal e das brincadeiras.
Gaia relatou ter passado por um momento de depressão, teve até que se afastar, mas disse
que sua recuperação foi rápida. Provavelmente a percepção que tem sobre si a ajudou nesse
processo. Todos nós temos nossas fragilidades e podemos estar sujeitos a vários
problemas, entretanto, o mais importante é buscarmos maneiras de (re)agir, e, para isso, a
autopercepção é um passo decisivo.
Há diversas atividades que contribuem para uma maior percepção de si e Selena descreve
uma dessas possibilidades:
[...] é o momento que reservo para mim, lá me esqueço de tudo e procuro
apenas concentrar nas minhas necessidades, respiro fundo, percebo
melhor o meu corpo e onde está doendo, chego em casa com a cabeça
mais leve, ajuda a organizar o meu dia, quando não faço sinto a diferença.
A Ioga tem sido uma atividade abençoada na minha vida (SELENA,
11/07/2013).

Selena ao ter a percepção que esta atividade lhe faz bem, mostra que, de alguma forma,
tenta se ajudar perante as dificuldades encontradas, e isso reverbera na sua prática na sala
de aula. Durante a observação de uma aula, Selena demonstrou-se mais irritada, sem
paciência com uma atividade que estava aplicando e comentou comigo: “Não são as
crianças, já estou estressada, estou naqueles dias, por isso vou propor outra atividade”
(23/05/2013). Através de sua fala, percebe-se que a professora não atribuiu a sua irritação
às crianças, não as culpou. Assumiu que o problema estava com ela. Demonstrou ter maior
consciência de si e isso possibilitou lidar melhor com o momento e lhe possibilitará
melhores formas de lidar com as adversidades em diversas situações. Mostrou-se também
flexível, quando experimentou outra atividade.
A flexibilidade e a criatividade são características do ser resiliente (TAVARES, 2001) e são
características que a Bioexpressão busca desenvolver, fatores fundamentais em um
momento em que as mudanças são contínuas e em que precisamos nos adaptar sempre ao
novo e ao diferente. Diferente de Selena, Ania mostrou-se pouco afeita a mudanças,
demonstrando rigidez. Isso se apresentou na arrumação da sala, nas aulas repetitivas e
maçantes, na não aceitação de mudanças propostas pela supervisão que tornaria suas aulas
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mais interessantes, no distanciamento das crianças, entre outros aspectos. A rigidez, que se
opõe à flexibilidade, impede que busquemos formas diferenciadas de ação, mantendo-nos
presos ao conhecido, à mesmice, à repetição de padrões conhecidos, sem a pausa
necessária para avaliar possibilidades e caminhos.
Ao longo da vida, vestimos várias roupagens para atender às exigências da sociedade e da
cultura na qual estamos inseridos. O indivíduo de nosso tempo está no corre-corre, a ênfase
está no fazer e conseguir resultados, não sobrando espaço para se perceber nesse processo.
Como destaca Lima (2012), pertencemos à geração da ação cujo lema é: faça mais, sinta
menos. Tal afirmação pode ser confirmada através da fala de Ania:
[...] não presto atenção nos meus passos porque eu ando correndo o dia
todo, não tenho tempo pra nada e o piloto automático realmente fica
ligado o dia todo e, a rotina, eu acredito que a rotina leva ao piloto
automático, porque todo dia você faz a mesma coisa, é a mesma correria.
Bom, de perceber que eu estou tensa, algumas vezes eu percebo sim, né?
Porque eu fico meio ansiosa, assim, sentindo uma sensação meio ruim.
Mas perceber o motivo pelo qual eu estou naquela tensão, eu não percebo
não. Tem que parar para pensar, porque que eu estou daquele jeito. [...]
Então, assim, às vezes, eu percebo que eu estou tensa, mas não busco o
motivo e nem nada. Não reconheço, não sobra muito tempo pra pensar no
que estou sentindo (05/07/2013).

Fica evidente, na fala acima, que existe uma prioridade para as situações que envolvem o
raciocínio, em detrimento daquelas que envolvem os aspectos emocionais. Damásio (1996)
considera que tomar conhecimento do grande valor das emoções nos processos que
envolvem a razão não significa a desvalorização da razão em relação à emoção. A
percepção do grau emocional envolvido no processo de raciocínio propicia destacar suas
implicações positivas e restringir as negativas. Para isso, é preciso que atentemos para as
nossas próprias sensações, que entremos em contato com nossa corporeidade. E tal
percepção só será possível quando voltamos o olhar para nós mesmos, nossas vontades e
os sinais que nosso corpo nos dá. As atividades bioexpressivas a poderiam auxiliar nesse
processo.
Foi muito recorrente o queixume de Ania com relação a dores por todo o corpo: “nossa,
como minhas costas estão doendo” (23/04/2013), “hoje minhas pernas tão que tão”
(24/05/2013). Percebia a professora sempre muito tensa. Como relatou na entrevista, não
fazia nenhuma atividade física e, também, pelas observações, não percebi nenhum
movimento voltado para o cuidado consigo, tinha muita dificuldade em expressar-se.
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O ser humano desenvolve-se a partir das experiências vivenciadas por seu corpo. Essas
experiências podem trazer sensações de conforto ou desconforto, conforme as
circunstâncias pelas quais cada um passa. Quando a possibilidade de ser espontâneo e
autêntico é dificultada, isso fica registrado em nosso corpo, através das tensões musculares.
Pode ainda acontecer de o indivíduo perder ou deixar de perceber que se encontra nessa
situação. Pereira (2005, p. 37) evidencia que “o organismo encouraçado não é capaz de se
liberar de suas próprias couraças, nem de expressar suas emoções biológicas básicas”.
Dessa forma, Ania precisaria procurar maneiras de se ajudar, pois quando temos
consciência de nossas emoções e do que está nos incomodando, auxiliamos nosso
organismo para que possa reagir e se adaptar, ou seja, para que se autorregule.
A partir do momento que trazemos para o nosso corpo as emoções e os sentimentos que
vivenciamos, criamos a possibilidade de ampliar os registros que comporão nossa
subjetividade. Maturana (2001, p. 53) ressalta que “o corpo não nos limita, mas, ao
contrário, ele nos possibilita”. Buscar concretizar o contato com o corpo permite a
possibilidade de conquistar uma condição mais saudável.
Dessa forma, o que notamos é que quem consegue se perceber melhor, observa suas
necessidades, o que incomoda, ou seja, não se distancia de sua corporeidade, consegue
buscar estratégias para lidar melhor com as dificuldades, sendo mais resiliente.
Voltando às ideias de Boff (2005), só conseguiremos nos transformar em pessoas mais
maduras, mais autônomas, mais sábias quando passarmos a cuidar melhor do nosso corpo,
e torna-se muito importante investir nesse cuidado. Na busca do autocuidado, permitimonos a tentativa de ampliar o exercício da liberdade, da decisão e do nosso próprio governo,
delimitando, assim, o espaço de nossa individualidade. Dessa forma, podemos delinear os
contornos dos nossos limites e, possivelmente, começaremos a respeitá-los melhor e a
Bioexpressão pode auxiliar nesse processo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e afrouxa, mas o que ela quer da
gente é coragem.
Guimarães Rosa.

Sim, coragem! Coragem para seguir adiante, para lutar frente aos percalços que podemos
encontrar em nossa trajetória. Precisamos de coragem para nos fazer e (re)fazer diante de
nossas fragilidades, e principalmente, coragem para ir em busca de uma vida melhor, mais
saudável. O momento de mudanças e de tensões que vivemos exige maior maleabilidade,
tanto pessoal quanto profissional; exige que procuremos opções, que estejamos aptos a
lidar com o novo, com o inesperado, com as incertezas, com as ansiedades; que estejamos
em constante trabalho de atualização, de crescimento e de autocuidado, sendo necessário ir
em busca de estratégias para alcançar tais objetivos.
O trabalho possibilitou evidenciar que a profissão docente vem sendo influenciada por
diversos fatores sejam eles políticos, econômicos, sociais ou culturais. A infraestrutura
deficitária das escolas, os recursos materiais limitados, os baixos salários, a desvalorização
propagada pela mídia e a violência escolar dentre outras situações, são fatores geradores de
estresse, que vêm influenciando negativamente o desempenho desse profissional.
Percebemos que os educadores necessitam buscar estratégias para se manterem mais
equilibrados diante das pressões e dificuldades que envolvem seu fazer, e acreditamos que
a valorização excessiva da racionalidade impede que recursos existentes em nós sejam
utilizados. Flexibilidade, leveza, autonomia, criatividade, vínculos afetivos e autoexpressão
são aspectos que não podem se ausentar da vida do professor, sob o risco de lhe serem
tirados o sabor e o encantamento de seu fazer.
Acreditamos que a primeira iniciativa para que tenhamos um desenvolvimento equilibrado
será voltar-nos para as nossas próprias necessidades; ouvirmos os apelos do nosso corpo e
respeitarmos os nossos limites. Ou seja, precisamos nos empenhar no cuidado de nós
mesmos, investir na nossa autopercepção, dessa forma poderemos agir contra o que nos
incomoda, tornando-nos assim mais resilientes.
É importante que se reflita sobre a corporeidade do educador, dando-lhe condições para
que se perceba como um ser indivisível, que tem corpo, emoções, intelecto e
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espiritualidade, funcionando de forma integrada, despertando-o para o autocuidado. Dessa
maneira, ele pode se tornar mais capaz de repensar seu modo de vida, buscando
alternativas mais efetivas para o seu próprio bem-estar e, consequentemente, criando
melhores possibilidades de lidar com dificuldades e sofrimentos, sem tantas sequelas para
si mesmo.
Vimos as atividades bioexpressivas como possíveis estratégias para os educadores
alcançarem um estado de bem-estar e de inteireza, pois essas atividades lhes trazem
possibilidades de entrarem em maior contato consigo mesmos, possibilidades de olhar para
si, para o outro e para o seu entorno, refletir e pensar mudanças, o que significa o exercício
do autocuidado. Neste sentido, acreditamos que os cursos de formação de professores
poderiam preparar estes futuros profissionais da educação, visando desenvolver sua
resiliência, para que estes possam enfrentar positivamente os imprevistos e adversidades
que se apresentam durante sua práxis educativa.
Com o estudo, pudemos perceber que os profissionais têm dificuldade de se reconhecerem
como seres integrais e isso tem dificultado a busca pela resiliência, visto que esta e
corporeidade têm ligação direta. A escola ainda se mostra muito atrelada às dicotomias
propagadas pela construção sociocultural e histórica do corpo na sociedade; portanto,
apresenta-se resistente às novas formas de conceber o ser humano na sua
multidimensionalidade: intelectual, emocional, motora, estética e sensível.
Embora haja resistências das instituições às novas mudanças, a educação e a sociedade do
século XXI têm urgência em formar sujeitos preparados para lidar com a complexidade e
as diversidades das relações do ser humano com o mundo, com o outro e consigo mesmo.
Nesse sentido, mostram-se indispensáveis as discussões e vivências da corporeidade e das
atividades ludoexpressivas na escola e nos cursos de formação como possibilidades de
superar as polarizações impostas e ir ao encontro de uma visão mais ampla de educação, o
que engloba a resiliência. Nesse sentido, percebemos que as professoras que têm uma
melhor relação com seu corpo, se percebem melhor, observam suas necessidades e o que as
incomoda, ou seja, que não se distanciam de sua corporeidade, conseguem buscar
estratégias para lidar com as dificuldades, sendo mais resilientes.
Comprovamos a hipótese levantada de que os professores das séries finais, devido às
provas avaliativas têm menos tempo para se envolverem em atividades que envolvam a
corporeidade, mas isso não as impediu de buscar maneiras para lidar com os percalços
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encontrados. Apesar da postura tradicional e as condições da escola em que trabalha serem
mais rígidas, o que dificulta a inovação por parte da professora, Gaia, das três professoras
pesquisadas, é a que parece se preocupar mais com o bem estar e com o corpo não só dela,
mas de seus alunos. É interessante ressaltar que esta professora é a mais velha das três
pesquisadas. No início da pesquisa, optamos em escolher as professoras em estágios
diferentes na profissão, acreditando que as mais velhas teriam mais dificuldade em lidar
com os problemas e com as relações corporais, mas ficou evidenciado o contrário.
Chegamos ao final desta caminhada. Caminhada que não foi fácil e que exigiu a superação
de muitas dificuldades e desafios. Volto às palavras de Guimarães Rosa, pois coragem foi
essencial para a efetivação do trabalho e continua sendo, pois as transformações mais
profundas na prática pedagógica implicam mudança, coragem e atitudes para implementálas. Implica uma nova postura diante da vida, não apenas mudança cognitiva com
aquisição de novos saberes, mas também uma mudança emocional, corporal e espiritual,
uma aprendizagem da integração das várias dimensões do ser humano.
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ANEXOS
ANEXO I – TERMO CONSENTIMENTO DIRETORES
Prezado(a) Diretor(a)
O trabalho intitulado O professor, seu corpo e os ossos do ofício. Reflexos da prática
pedagógica é um dos projetos de pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação Processos
Socioeducativos e Práticas Escolares da UFSJ, financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior, (CAPES), de autoria da mestranda Raquel da Silva Anacleto, sob a
orientação da Profª. Drª. Lúcia Helena Pena Pereira, do Departamento de Ciências da Educação
(DECED/UFSJ). A Pesquisa tem como principal objetivo investigar como os docentes dos anos
finais da primeira etapa do ensino fundamental de escolas públicas sanjoanenses estão lidando com
o seu corpo, seus limites e quais as estratégias utilizadas por eles no cotidiano de sua prática.
Inicialmente, os docentes responderão a um questionário, e posteriormente, haverá a possibilidade
de serem realizadas observações em sala de aula e entrevista com algum(ns) professor(es). Para
isto, solicitamos a sua autorização para utilizar esta escola como espaço de investigação em nossa
pesquisa. Asseguramos que os dados coletados serão utilizados somente para fins de pesquisa
acadêmica.
Através do presente termo de consentimento informo sobre os seguintes itens:
1- Da garantia de ser atendida qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida sobre a
metodologia, benefícios e outros aspectos relacionados com a pesquisa envolvida.
2- Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas com a sua privacidade e a
proteção da imagem da escola, assim como dos profissionais envolvidos.
3- Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento da
pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu prejuízo ou prejuízo da instituição em
questão.
4- Da liberdade de acesso ao resultado de pesquisa.
Desde já agradecemos sua colaboração.
TERMO DE CONSENTIMENTO
Eu,_____________________________________________________________,
Escola

_____________________________________________,

portador(a)

diretor(a)
do

da

MASP

nº__________________, venho, por meio deste, comprovar que estou esclarecido (a) com relação
aos objetivos e metodologia aplicados na pesquisa acima mencionada. Estou ciente que a
participação da escola ocorre de forma voluntária. Estou ciente, também, da utilização das
informações prestadas exclusivamente para fins científicos, desde que não seja divulgada a
identidade da instituição.
São João del-Rei, ____ de __________________ de 2013.
Assinatura
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ANEXO II – TERMO DE CONSENTIMENTO DOS PROFESSORES
O trabalho intitulado “O professor, seu corpo e os ossos do ofício: Reflexos da prática
pedagógica” é um dos projetos de pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da UFSJ, realizado pela aluna Raquel da
Silva Anacleto, sob a orientação da Profª. Drª. Lúcia Helena Pena Pereira, do
Departamento de Ciências da Educação (DECED/UFSJ). A Pesquisa tem como objetivo
principal investigar como os docentes dos anos finais da primeira etapa do ensino
fundamental de escolas públicas sanjoanenses reconhecem a sua dimensão corpórea, se a
relacionam com o bem-estar ou mal-estar no trabalho e se desenvolvem estratégias para
lidar com as dificuldades de sua prática. Para isto, solicitamos a sua autorização para
observar suas aulas e, no final do semestre, termos sua participação em uma entrevista.
Asseguramos o total sigilo dos dados coletados, que serão utilizados somente para fins de
pesquisa.
Através do presente termo de consentimento informo sobre os seguintes itens:
1- Da garantia de ser atendida qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida sobre a
metodologia, benefícios e outros aspectos relacionados com a pesquisa envolvida.
2- Do caráter confidencial das informações prestadas, relacionadas com a sua privacidade e a
proteção da imagem da escola, assim como dos profissionais envolvidos.
3- Das informações coletadas serem utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento da
pesquisa em questão, e de não serem utilizadas para seu prejuízo ou prejuízo da instituição em
questão.
4- Da liberdade de acesso ao resultado de pesquisa.
A sua colaboração é imprescindível para o alcance dos objetivos propostos. Agradeço
antecipadamente a atenção dispensada e me coloco à sua disposição para quaisquer esclarecimentos
(raquelanacleto@hotmail.com ou (37) 99389548)

TERMO DE CONSENTIMENTO
Nesses termos, e considerando-me esclarecido (a), eu, ____________________________,
portador (a) do RG __________________________, consinto em permitir a observação do
meu exercício docente, de livre e espontânea vontade, devidamente informado sobre a
natureza da pesquisa, objetivos propostos, metodologia empregada e benefícios previstos,
sem cobrança de ônus ou qualquer encargo financeiro, resguardando aos autores do projeto
a propriedade intelectual das informações geradas e expressando a concordância com a
divulgação pública dos resultados, nos termos descritos anteriormente.
São João del-Rei, ____ de __________________ de 2013.
Assinatura
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ANEXO III - QUESTIONÁRIO

O trabalho intitulado “O professor, seu corpo e os ossos do ofício: Reflexos da prática
pedagógica” é um dos projetos de pesquisa em andamento do Programa de Pós-graduação
Processos Socioeducativos e Práticas Escolares da UFSJ, realizado pela aluna Raquel da
Silva Anacleto, sob a orientação da Profª. Drª. Lúcia Helena Pena Pereira, do
Departamento de Ciências da Educação (DECED/UFSJ). A Pesquisa tem como objetivo
principal investigar como os docentes dos anos finais da primeira etapa do ensino
fundamental de escolas públicas sanjoanenses reconhecem a sua dimensão corpórea, se a
relacionam com o bem-estar ou mal-estar no trabalho e se desenvolvem estratégias para
lidar com as dificuldades de sua prática, tornando-a mais prazerosa. Para isto, solicitamos
sua disposição para responder a este questionário. Asseguramos o total sigilo dos dados
coletados, que serão utilizados somente para fins de pesquisa.
Desde já, agradecemos sua colaboração.

IDENTIFICAÇÃO
Nome (Só para controle, não será divulgado): ____________________________________
Idade: _____________________

Sexo: ( ) masculino

( ) feminino

Bairro:_________________________________________Cidade:____________________
Estado Civil: ( ) solteiro (a)
Filhos? ( ) sim ( ) não

( ) casado (a) ( ) outro ____________________________

Quantos? ____________________________________________

FORMAÇÃO
Formação
acadêmica,
instituição
e
ano
de
conclusão
do
curso:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Possui aperfeiçoamento na área de atuação?
Curso(s) de Extensão ( ) não ( ) sim. Qual(is)? _____________________________
Aperfeiçoamento ( ) não ( ) sim. Qual(is)? _________________________________
Especialização ( ) não ( ) sim. Qual(is)? ___________________________________
Mestrado ( ) não ( ) sim. Qual(is)? _______________________________________
Outro. Qual(is)? _____________________________________________________
Gosta do Curso que escolheu?
( ) sim

( ) não

( ) às vezes

Por que? ________________________________
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TRABALHO
Vínculo empregatício: [informar o nome da escola(s), em qual(is) rede(s) de ensino
trabalha, cargo(s) e o tempo de serviço em cada uma delas]:
Escola

Rede

Cargo

Tempo de serviço

Em que ano você iniciou seu trabalho como professora? ___________________________
Desde então, é sua ocupação principal? ( ) sim ( ) não Se não, qual(ais) outra(s)
exerce?___________________________________________________________________
Houve interrupções na sua carreira como professora? ( ) sim ( ) não Quanto
tempo?___________________________________________________________________
Em média, quanto tempo do seu dia, além do que você está presente na escola, dedica a seu
trabalho?
( ) 1 hora

( ) 2 horas

( ) 3 horas

Já tirou licença do trabalho? ( ) sim

( ) 4 horas ou mais

( ) não

Motivo: ___________________________

Quando termina as suas aulas, se sente:
( ) cansado (a)

( ) feliz por ter terminado

( ) estressado (a)

( ) tenso (a)

( ) alegre com seu dia

( ) com vontade de se aposentar

( ) outro____________________
Exerce alguma função relacionada ao trabalho nos seus finais de semana? ( ) sim ( ) não
Quais?___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Exerce outra atividade profissional, que não seja relacionada à escola? ( ) sim ( ) não
Qual(is)?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pratica atividade física com regularidade?
( ) sim
( ) não Quais?
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Há alguma atividade que você utiliza como relaxamento?
( ) sim ( ) não
Qual(is)?_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Você enfrenta alguma dificuldade em exercer sua profissão? ( ) sim ( ) não Qual(is)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Aceita participar dos outros momentos da pesquisa?
( ) sim ( ) não
Como podemos fazer contato:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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ANEXO IV – ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO
1ª- A RELAÇÃO PROFESSORA/ ALUNO
• Como essa professora recebe o aluno (fila, um por um, com afetividade,etc).
• Como é a Voz dessa professora com o aluno (alta, baixa ou mediana)
• Como é o comportamento da professora com o aluno (se irrita com facilidade, tem
paciência, perde o controle emocional, tem humor).
2ª- A RELAÇÃO ALUNO/ PROFESSSORA
• Como o aluno reage ao recebimento da professora (obedece ou transgride o chamado da
professora, responde com afetividade ou se afasta desta quando ela tenta se aproximar,
entre outros).
• Como é a voz desses alunos com a professora (alta, baixa, mediana, tentam competir com
a voz da professora)
• O comportamento dos alunos com a professora (se irritam com facilidade, têm paciência,
se agitam, se acalmam, têm humor, obedecem os limites, não há limite, etc)
3ª A RELAÇÃO PROFESSORA/ ESPAÇO FÍSICO /ALUNO
• Como é a organização do espaço físico dentro da sala de aula
• A professora apresenta flexibilidade em mexer no imobiliário ou apresenta rigidez em
manter como está?
• Se ela mexe no mobiliário, ela inclui os alunos ou organiza sozinha? Como os alunos se
manifestam frente a essas mudanças?
4ª A RELAÇÃO PROFESSORA/ ATIVIDADES LÚDICAS /ALUNOS
• A professora realiza ou não atividades lúdicas dentro da sala de aula?
• Se realizar: Quais são estas? (que tipo de atividade é colocada ou oferecida). Quando são
realizadas? (antes, durante, ou no fim da aula). Como são realizadas? (impostas,
espontâneas, com fim educativo, para passar o tempo, se o professor realiza as atividades
lúdicas junto ao aluno, se ele fica de fora das atividades, se o aluno aceita e pede a entrada
do professor nas atividades lúdicas, se o professor aceita ou recusa o pedido do aluno, etc)
• Se não realizar: Verificar por que não são realizadas dentro da sala de aula (se o professor
obedece alguma regra da direção da escola ou se ele não realiza atividades lúdicas porque
não gosta, ou não acha importante, ou não sabe fazer, entre outros).
5ª A RELAÇÃO PROFESSORA/ EXPRESSÃO CORPORAL/
Como a professora lida com o seu corpo dentro da sala de aula, como é a expressão
corporal desta (apresenta uma certa rigidez ou apresenta uma flexibilidade, tem facilidade
em dançar, correr, pular, ou mesmo que não consiga fazer as atividades esta se mostra
disponível e incentiva os alunos e desperta neles o interesse pelas atividades).
• Como é a expressão facial desta professora (se mostra com uma expressão facial aberta
ou se está sempre fechada, como o aluno se comporta frente ao olhar e a voz dessa
professora, entre outros).
. Apresenta sinais de cansaço ( coloca a mão no pescoço, espreguiça, fica sentada muito
tempo)
• Se esta apresentar dificuldades em relação a sua expressão corporal : Verificar o porquê
desta não conseguir, ou não se disponibilizar para as atividades (se não for possível
verificar na observação, verificar na entrevista).
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ANEXO V- ROTEIRO DE ENTREVISTA
RELAÇÃO COM A PROFISSÃO
- Gostaria que você falasse um pouco sobre sua formação e escolha pela profissão docente.
- Gosta do seu trabalho? É o que você imaginava?
- Você enfrenta dificuldades no seu trabalho, quais?
- Você poderia descrever como é a sua rotina de trabalho durante a semana?
- Sua rotina de trabalho interfere nas suas relações familiares, sociais e até mesmo na sua
relação com você mesma? Como você percebe isso?
-Seu corpo responde a essa rotina? De que forma?
- No questionário você falou que tirou licença por motivos de saúde, o seu trabalho teve
relação direta com isso? Por quê? (Para as que falaram isso.)
- Você sente dores no seu corpo dentro de sala de aula ou durante o dia? Acha que isso tem
alguma relação com seu trabalho?
- A escola, (governo)estado dá amparo para suas necessidades profissionais?
- Consegue atender a todas as demandas impostas pela escola, estado?
- Gostaria que relatasse como foi o processo de espera pelo concurso que realizou e como
foi a mudança de escola no meio do ano. (Para as professoras que passaram por esse
processo).
RELAÇÃO COM SUA CORPOREIDADE
- Pratica alguma atividade física ou de relaxamento? Quais?
- De que modo essas atividades contribuem ou não para o cuidado com o seu corpo e
interferem na realização do seu trabalho?
Você tem alguma forma específica de cuidar de si, de dar um tempo para si mesma? (Tem
alguma coisa que você faz quando está tensa, mais cansada?)
O PROFESSOR E SUA PRÁTICA
- Que maneiras você encontra para tornar a sua prática mais prazerosa tanto para você
quanto para seus alunos?
- Qual a importância que você dá ao seu corpo e ao de seus alunos no processo de ensino
aprendizagem?
- O brincar faz parte do dia a dia da sua aula?
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Que tipos de dificuldades você percebe para esse tipo de aula?
Como sabemos, o ser humano constitui-se por várias dimensões, como a motora, afetiva e
cognitiva. Você procura em sua prática atingir todas essas dimensões? Como?
O que a palavra corporeidade significa para você? (Ou a que ela a remete)

