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RESUMO:

O referido estudo teve como objetivo investigar a aplicação de diferentes práticas corporais com
professoras que atuam nas séries iniciais de uma Escola Estadual localizada no município de Aracaju, a fim
de comprovar a necessidade de um trabalho corporal como forma de enfrentamentos dos fatores
estressantes do exercício docência, bem como incentivar uma melhor compreensão da corporeidade
através da diversificação de movimentos e aplicação de técnicas de relaxamento. Trata-se de uma
Pesquisa Educacional do tipo descritiva, de abordagem qualitativa, na qual foram utilizados 2
questionários: o primeiro aplicado antes das intervenções de diferentes técnicas corporais e o segundo ao
final as intervenções práticas, no questionário inicial o intuito era saber como as professoras sentiam os
efeitos do trabalho exaustivo em seus corpos e o que faziam para reverter as consequências do stress,
num segundo questionários procuramos a comprovação da eficácia das práticas desenvolvidas.

ABSTRACT:

This study aimed to investigate the application of different bodily practices in teachers who work with the
first series of a State School located in the city of Aracaju, to prove the need for body work as a way with
of coping stressors of teaching exercise, well as stimulate a better understanding of corporeality through
diversification of movement and application of relaxation techniques. It is an Educational Research
descriptive, qualitative approach, in which 2 questionnaires were used: applied before the first intervention
of different body techniques and the second at the end of the practices interventions, the initial
questionnaire the aim was to know how the teachers felt the effects of the exhaustive work in their bodies
and o what can do to reverse the effects of stress, a second questionnaire sought prove the effectiveness
of practices developed.

1. INTRODUÇÃO

O exercício da docência tornou-se algo bastante estudado nos últimos anos, encontramos principalmente
estudos relacionados aos problemas que envolvem essa profissão como por exemplo: o stress e o burnout.
Para o enfrentamento desses problemas, encontramos também alguns estudos preocupados em encontrar
soluções cabíveis, e assim proporcionar uma melhoria ao exercício da docência, profissão essa que exige
muito dos professores, e que acaba se tornando um fardo pesado na maioria das vezes.
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Nessa pesquisa tivemos como objetivo principal investigar a aplicação de práticas corporais aos
professores, a fim de comprovar a necessidade e a possibilidade de um trabalho onde as professoras
podem dedicar um tempo para elas, cuidar de si, descontrair-se, se movimentar e relaxar. Atrelados a
esse objetivo, estão: verificar como as professoras percebem os efeitos causados pelo trabalho docente
em seu corpo; Avaliar através do desenvolvimento de intervenções de práticas corporais sua eficácia
enquanto o bem-estar das professoras no ambiente de trabalho; Incentivar as professoras a se
observarem mais, e terem uma maior percepção da sua corporeidade através do uso de movimentos
suaves e diferentes dos quais estão habituadas. Partimos da hipótese de que a aplicação de práticas
corporais suaves, exercícios de respiração e técnicas de relaxamento, direcionadas as professoras, possam
ajudar a reduzir ou evitar os sintomas da exaustão do trabalho docente, o afastamento do trabalho, a
baixa estima das professoras e o desânimo com o ambiente escolar.

De início aplicamos um questionário, com questões mistas, algumas abertas e outras fechadas. No
primeiro questionário procuramos saber qual a formação das professoras, quantas horas elas dedicavam
ao ensino, como elas cuidavam do seu corpo, como elas se sentiam depois de um dia de trabalho, entre
outras. Após a aplicação deu-se início as intervenções práticas. No segundo e último questionário
procuramos saber se as práticas surtiram efeitos, e se realmente conseguimos alcançar os objetivos do
trabalho.

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A CORPOREIDADE

Evidencia-se a importância da necessidade que o professor possui de estar em contato com o seu próprio
corpo, quando diz: “Dando a seu próprio corpo os cuidados que necessita, estando atento aos seus
próprios bloqueios, à sua respiração, à sua energia, pois conhecendo a si é possível compreender o outro”.
(LUIZ, 2007, p. 2). Só se conhecendo melhor o professor poderá manter um contato mais significativo
com seus alunos, e assim podendo até melhorar no aprender de seus alunos.

Cada corpo trás em si o registro de uma história que é única, peculiar aos
momentos vivenciados por aquela pessoa, conhecer os meandros revelados por
cada curva, significa também aceitar que somos diversos, que experiênciamos um
mesmo fato com diferentes intensidades, de distintos modos. Justificando assim
nosso interesse em conhecer um pouco da história dos corpos que atuam na
educação, e se mostram diariamente a tantos outros corpos e que muitas vezes
se vêm espelhados. (LUIZ, 2007, p.2)

Muitas vezes os professores estão tão ligados à escola, aos alunos, aos problemas escolares e familiares,
aos filhos, e dentre outras preocupações, que esquecem de sua individualidade, de preocupar-se consigo
mesmo, o que muitas vezes influencia na sua baixa auto estima. Junto a toda essa dedicação e falta de
tempo para se dedicar a suas necessidades individuais, ainda encontram-se em um ambiente de trabalho
que muitas vezes não se reconhece o seu esforço, nem pela direção e coordenação da escola, nem pelos
outros professores, nem tão pouco pelos alunos e pais de alunos, o que acarreta na falta de animo para
com a profissão.

Ao conceituar o termo Corporeidade na perspectiva fenomenológica, Nóbrega (2005), evidencia que
corporeidade é uma condição essencial do ser humano, o que nos torna presença corporal no mundo,
capazes de criar possibilidades de comunicação através do uso do movimento. Assim sendo:

Na perspectiva fenomenológica, a corporeidade é compreendida como a condição
essencial do ser humano, sua presença corporal no mundo, um corpo vivo que
cria linguagem e expressa-se pelo movimento, com diferentes sentidos e
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significados. Nesse sentido, consciência corporal é a percepção que o ser humano
possui de sua realidade existencial como corpo em movimento, como
corporeidade. (NÓBREGA, 2005, p.80)

Proscêncio (2010) afirma que o professor deve tomar consciência de que ele e o aluno, possuem papéis
importantes na sociedade, e como educador precisa se comprometer a pensar na transformação do outro,
como a de si mesmo.

A compreensão de corpo como totalidade, por parte do professor, pode
possibilitar um melhor entendimento em relação ao seu aluno, e porque não dizer
de entendimento próprio, como um ser complexo, integrado, pensante (criador de
seus próprios pensamentos), inserido em um contexto sociocultural, interagindo
com o meio e consequentemente com o outro, se constituindo nessas relações.
(PROSCÊNCIO, 2010, p. 57)

A Corporeidade precisa ser um tema mais compreendido pelos professores, para que além de saberem se
observar, e se auto perceber, eles possuam a compreensão de que seus alunos são outros corpos, outros
seres no mundo, que se comunicam e se relacionam, podendo assim melhorar a relação professor-aluno e
diminuir os fatores estressantes do exercício da docência.

Ao descrever como podemos entender a complexidade humana e o significado da palavra corpo num
sentindo mais amplo. Santos (2012) explica que: ‘somos corpos fazedores e transformadores do mundo,
corpos vivos, num tempo e num espaço, experimentando todas as possibilidades emergentes e que nos
são de direito’.

É imprescindível uma concepção de educação, que considere o corpo como uma
ligação homem-mundo, que esteja presente na cultura, no trabalho, nas relações.
Uma educação que considere importante que nossos corpos se movimentem,
transformem-se, para podermos transformar as coisas do mundo e, ao mesmo
tempo, desorganizar e reorganizar a nossa própria percepção. (SANTOS, 2012,
79-80)

Santos (2012) considera que a aprendizagem humana não ocorre somente na esfera da dimensão
intelectual, que também aprendemos com a totalidade de nosso corpo, ou seja, aprendemos através da
nossa sensação, percepção, imaginação e intuições estimuladas pela intersubjetividade.

O corpo é sempre um testemunho vivo da permanente existência de um mundo
sensível, constantemente percebido, mesmo que este seja posto em dúvida. Só
se é possível conceber o corpo numa perspectiva fenomenológica, libertando-o
das amarras do pensamento puramente objetivo ou subjetivo. Apontamos para a
necessidade de trazer para o âmbito de nossas reflexões sobre educação, o
conceito de Corpo Próprio proposto por Merleau-Ponty, que de um modo geral,
situa o ser humano como um ser-no-mundo. Dentro desta lógica, o ser humano
deixa de ser entendido como a soma de partes, e passa a ser um sistema de
interação que se relaciona. (SANTOS, 2012, p.80)

É através do movimento que nos situamos no mundo, por meio dele nos posicionamos em relação a todas
as coisas e as conhecemos por diferentes ângulos. É no movimento que criamos o novo, e é através dele
que podemos resgatar a sensibilidade, a expressão e a criatividade, como também a espontaneidade.
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1. AS DIFICULDADES DO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA

A docência vem se tornando uma das profissões que mais possuem profissionais que apresentam estar
acometidos com os sintomas dos fatores estressantes. Dentre as mais variadas situações que ocorre na
vida de um professor, ele ainda tem que enfrentar os problemas de seus alunos, que não possuem muitas
vezes apoio de suas famílias, e chegam a escola culpabilizando os professores, tanto alunos como pais de
alunos. Diversas doenças são identificadas atualmente com a denominação de stress, no professor não
seria diferente, existe uma síndrome que se desenvolve quando esse já não suporta mais frequentar a
escola, a Síndrome de Burnout. Assim como o stress a Síndrome de Burnout está sendo bastante
estudada, os seus efeitos sobre a pessoa que se apresenta com esta síndrome muito se assemelha com o
stress, mas na maioria das vezes ouvimos as pessoas dizerem que estão estressadas, ou aquela pessoa
está com stress, e achar que isso é normal, e como remédio mandar descansar, como se essa fosse a
solução, porém muitas vezes descansar não é mais a solução, tornando-se necessário a procura de um
médico. No capítulo a seguir abordaremos algumas das dificuldades que o professor encontra ao exercer
sua função, e também como se dá o conceito, causas e efeitos do stress e da Síndrome de Burnout.

Segundo Gasparini et al (2005) torna-se pertinente defender que o sistema escolar transfere ao
profissional a responsabilidade de cobrir as lacunas existentes na instituição, a qual estabelece
mecanismos rígidos e redundantes de avaliação e contrata um efetivo insuficiente, entre outros, que
acabam sobrecarregando o trabalho docente.

Na atualidade, o papel do professor extrapolou a mediação do processo de
conhecimento do aluno, o que era comumente esperado. Ampliou-se a missão do
profissional para além da sala de aula, a fim de garantir uma articulação entre a
escola e a comunidade. O professor, além de ensinar, deve participar da gestão e
do planejamento escolares, o que significa uma dedicação mais ampla, a qual se
estende às famílias e à comunidade. (GASPARINI; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005,
p. 191)

Segundo afirma Silva et al (2008) atualmente ser professor e desempenhar o seu papel, requer muito
mais que ensinar em sala de aula. Devido às responsabilidades que estão sendo impostas aos professores
e à escola, que não é mais apenas a de ensinar, mas sim educar e ajudar no desenvolvimento psicossocial
do aluno. Onde antes a função dos professores e da escola era ensinar aos alunos os conhecimentos
necessários ao seu desenvolvimento, hoje os professores muitas vezes acabam exercendo o papel dos
pais, e muitas vezes os alunos por não terem a educação necessária, que deve ser oferecida no ambiente
familiar, e pelos pais, chegam à escola mal educados, carentes e muitas vezes revoltados, tornando-se
dever do professor dar suporte a essas crianças.

Desempenhar o papel de professor, na sociedade atual, requer do profissional da
educação muito mais do que o ensinar em sala de aula. A docência vem se
configurando como uma atividade que demanda um esforço que está além das
habilidades e técnicas que os professores geralmente têm. As peculiaridades de
cada instituição escolar, os diferentes contextos sociais nos quais os alunos estão
inseridos, as necessidades e desejos distintos do alunado, exigem que os
professores estejam capacitados a ir além do caráter pedagógico do ensino, uma
vez que a educação escolar passou a ser responsável pelo desenvolvimento
psicossocial dos seus alunos. (BEGOÑA; ROMAÑA, 1999, apud SILVA; DAMÁSIO;
MELO; AQUINO, 2008, p. 75)

Para Nunes Sobrinho (2002) é conveniente insistir que o stress do professor constitui-se numa experiência
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muito pessoal e particular, assim sendo o stress no docente afeta apenas um ou poucos professores mais
sensíveis aos efeitos dos estressores. O mesmo autor aponta os conteúdos curriculares (na formação
profissional), a falta de capacitação para lidar com questões pertinentes ao próprio trabalho, a sobrecarga
de trabalho extraclasse, as condições impróprias para o exercício do magistério, dentre outros, como
fatores contribuintes para o stress ocupacional do professor. Esses fatores causam a sobrecarga
ocupacional, que por sua vez acaba contribuindo para que se inicie ou evolua o processo de stress, que
quando evoluído se torna uma doença crônica, que é conhecida como a síndrome de burnout, que será
conceituada mais a frente. Nunes Sobrinho (p.82), conceitua o stress como:

[...] um estado geral de tensão também fisiológica e que tem uma relação direta
com as demandas do ambiente. O stress ocupacional constitui-se em experiência
individual, extremamente desagradável, associada a sentimentos de hostilidade,
tensão, ansiedade, frustração e depressão, desencadeados por estressores
localizados no ambiente de trabalho. Os fatores contribuintes para a manifestação
do stress ocupacional vão desde as características individuais de cada
trabalhador, passando pelo estilo de relacionamento social no ambiente de
trabalho e pelo clima organizacional até as condições gerais nas quais o trabalho
é executado.

Podemos perceber nas leituras sobre o Professor que essa profissão vem sendo considerada uma das
profissões mais estressantes da atualidade. Meleiro (2002) evidencia algumas fontes do stress do
professor, como as temperaturas elevadas das salas de aula, a iluminação inadequada, o barulho interno
intenso, o número excessivo de alunos, as atividades extraclasse, dentre outros fatores que demandam
um maior esforço e sobrecarregam os professores.

Nos últimos anos tem-se assistido, a nível mundial, a um aumento progressivo do
uso do termo stresse associado a diferentes domínios e áreas do funcionamento
humano. Os meios de comunicação social comprovam diariamente este facto,
retratando o tema nas suas mais variadas facetas, relacionando-o com diversos
factores, como sejam, o excesso de trabalho, a instabilidade profissional, a
necessidade de aumentos de produtividade e sucesso em mercados cada vez
mais exigentes, os conflitos de interesses entre a família e o trabalho, as
pressões sociais, as relações interpessoais, etc. (Gomes et al., 2006, p. 68)

Podemos observar que o stress vem causando diversos problemas na vida das pessoas e para o professor
não é diferente, a sua dedicação às vezes demasiada causa uma entrega engajada ao trabalho e por
muitas vezes o não reconhecimento dessa dedicação, causa desilusão, raiva, frustração, diminuição na
produtividade, e em alguns casos o professor chega ao burnout.

O burnout é uma erosão gradual, e freqüentemente imperceptível no início, de
energia e disposição, como conseqüência de um stress crônico e prolongado, ou
melhor, de uma incapacidade crônica para controlar o stress. Não acontece como
resultado de eventos traumáticos isolados. O burnout não ocorre de repente; é
um processo cumulativo, começando com pequenos sinais de alerta, que, quando
não são percebidos, podem levar o professor a uma sensação de quase terror
diante da idéia de ter que ir à escola. (REINHOLD, 2002, p. 65)

Segundo Reinhold (2002) o burnout é um tipo especial de stress ocupacional, que tem por características
o profundo sentimento de frustração e de exaustão pelo trabalho desempenhado, sentimento no qual aos
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poucos pode se estender em todas as áreas da vida pessoal.

1. PRÁTICAS CORPORAIS COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO PARA O STRESS DO
PROFESSOR

As práticas corporais vêm sendo bastante estudadas e utilizadas para se diminuir fatores estressantes e
aliviar as tensões. As práticas são feitas em diversos tipos de ambientes, e desenvolvidas através de
grupos e até mesmo individualmente. No caso do nosso estudo elas foram aplicadas por um profissional,
que guiava um grupo de movimento formado por professoras. As práticas foram desenvolvidas se
utilizando de variadas técnicas, dentre elas foram utilizadas as técnicas de relaxamento, as dinâmicas de
grupo, algumas formuladas a partir dos princípios da Eutonia e da Antiginástica e as de respiração.

Segundo Lorenzetto e Matthiesen (2008) o que propõem as práticas corporais alternativas, é o contrário
do adestramento desportivo e ginástico forçado do corpo, e da exagerada hipertrofia muscular, ou seja,
movimentos suaves e precisos que ajudariam a tomada de consciência do corpo, a soltar os músculos e a
liberar uma energia até então desconhecida vinculada a uma atividade harmoniosa, crítica, criativa,
pedagógica, artística e terapêutica.

Para Lorenzetto e Matthiesen (2008) as práticas corporais alternativas se preocupam com a
experimentação de seus preliminares, manipulações e posições específicas, capazes de contribuir para que
o indivíduo vivencie, com autonomia, responsabilidade e liberdade, seu próprio corpo por meio da
experiência.

São corporais, já que têm como núcleo central a interferência sobre o corpo do
indivíduo; mas se distinguem de outros trabalhos de abordagem corporal por
serem alternativas, ou seja, correspondem a atividades não convencionais, as
quais, pela via corporal, se contrapõem às formações musculares protuberantes e
bem torneadas, próprias daqueles que se submetem à sobrecarga muscular,
proporcionando uma concepção de corpo que o valoriza como um todo,
concebendo-o como algo harmônico, simétrico, energicamente equilibrado,
respeitando suas diferenças e conflitos. (MATTHIESEN, 2005 apud LORENZETTO e
MATTHIESEN, 2008, p. 12-13)

Lorenzetto e Matthiesen (2008) consideram que as desordens ou desorganizações corporais podem ser
advindas do stress, isso talvez aconteça pelo fato de não estarmos atentos a nós mesmos, aos sinais de
alerta dos nossos corpos.

Diante dos estresses da vida atual, podemos ser acometidos a qualquer instante
por desordens ou desorganizações corporais, de pequena ou grande monta, por
razões muito fortes ou apenas por desconhecermos minimamente as estruturas,
as formas, as funções e os significados das vozes, lamentos, choros e até gritos
dos nossos músculos, ossos, articulações, vísceras e órgãos. (LORENZETTO e
MATTHIESEN, 2008, p. 32)

As práticas corporais são bastante utilizadas atualmente para proporcionar exercícios em que haja a
movimentação e ativação do corpo, o que torna o corpo ativo e mais receptivo as técnicas de relaxamento.

1. METODOLOGIA

Inicialmente questionamos as professoras sobre a relação e o conceito que elas tinham de corpo, e como
cuidavam do mesmo. Depois fizemos algumas intervenções utilizando-se de práticas corporais, e diversas
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outras técnicas. Após essas intervenções aplicamos mais um questionário, onde se objetivou saber como
as professoras sentiam as mudanças em seu corpo após as intervenções no grupo de movimento.

Trata-se de uma Pesquisa Educacional do tipo descritiva que segundo Moreira e Caleffe (2008) o seu valor
está baseado na premissa de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas melhoradas através da
observação objetiva e minuciosa, da análise e da descrição.

Os sujeitos da pesquisa são professoras de uma Escola Estadual de Sergipe, localizada em Aracaju, que
lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental, sem discriminação de gênero, na mesma escola só tem
mulheres lecionando. Para amostra da pesquisa foram usadas 13 professoras.

Os instrumentos utilizados para elaboração e análise da pesquisa foram dois questionários produzidos
pelos pesquisadores e registro audiovisual das intervenções.

1. RESULTADOS

No primeiro questionário as professoras ao serem questionadas em relação a como cuidavam de seu
corpo, obtivemos as seguintes afirmações: 1 professora respondeu fazer atividade física regularmente; 3
professoras responderam não fazer nenhum tipo de atividade física; 2 professoras afirmaram sempre
iniciar a fazer atividade física, mas nunca dar continuidade; 2 professoras afirmaram ter muita vontade,
mas não terem tempo para praticar atividade física; 3 professoras afirmaram fazer caminhada; 1
professora afirmou praticar pilates; 1 professora afirmou fazer atividade física regularmente e caminhadas.

Muitas vezes os professores estão tão ligados à escola, aos alunos, aos problemas escolares e familiares,
aos filhos, e dentre outras preocupações, que esquecem de sua individualidade, de preocupar-se consigo
mesmo, o que muitas vezes influencia na sua baixa auto estima. Junto a toda essa dedicação e falta de
tempo para se dedicar a suas necessidades individuais, ainda encontram-se em um ambiente de trabalho
que muitas vezes não se reconhece o seu esforço, nem pela direção e coordenação da escola, nem pelos
outros professores, nem tão pouco pelos alunos e pais de alunos, o que acarreta na falta de animo para
com a profissão.

Hoje, agora, como você sente seu corpo 1 professora afirmou sentir sempre tenso e dolorido; 3
professoras afirmaram sentir seu corpo ativo, desperto, vivo; 2 professoras afirmaram sentir cansado e
dolorido; 5 professoras afirmaram sentir pesado e tenso; 1 professora afirmou sentir sempre tenso e
dolorido; 1 professora afirmou sentir leve, fluido, saudável, cansado e dolorido.

Segundo Meleiro (2002) a classe de alunos não possui apenas uma criança, e o número de situações pode
levar ao professor um desgaste tanto físico como emocional, diminuindo o prazer com o trabalho.

A insatisfação e a falta de perspectiva de crescimento desestimulam os
professores, que passam a ver a escola e suas atividades como um fardo pesado
e sem gratificação pessoal, minguando suas forças internas motivacionais no
dia-dia. O resultado é queda no desempenho, frustração, alteração de humor e
conseqüências físicas e mentais. (MELEIRO, 2002, p. 19)

Quando você chega em casa após um dia de trabalho, como você descreveria o seu corpo 5 professoras
responderam que sentem seu corpo cansado e dolorido; 8 professoras responderam que sentem seu corpo
pesado e tenso.

Podemos observar que o stress vem causando diversos problemas na vida das pessoas e para o professor
não é diferente, a sua dedicação às vezes demasiada causa uma entrega engajada ao trabalho e por
muitas vezes o não reconhecimento dessa dedicação, causa desilusão, raiva, frustração, diminuição na
produtividade, e em alguns casos o professor chega ao burnout.
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O burnout é uma erosão gradual, e freqüentemente imperceptível no início, de
energia e disposição, como conseqüência de um stress crônico e prolongado, ou
melhor, de uma incapacidade crônica para controlar o stress. Não acontece como
resultado de eventos traumáticos isolados. O burnout não ocorre de repente; é
um processo cumulativo, começando com pequenos sinais de alerta, que, quando
não são percebidos, podem levar o professor a uma sensação de quase terror
diante da idéia de ter que ir à escola. (REINHOLD, 2002, p. 65)

O que significa o seu corpo para você 7 professoras afirmaram que seu corpo significa a expressão do seu
ser; 5 professoras afirmaram que seu corpo significa o templo da sua alma; 1 professora afirmou que seu
corpo significa um instrumento para que possa exercer todos os seus desejos e vontades.

Proscêncio (2010) afirma que o professor deve tomar consciência de que ele e o aluno possuem papéis
importantes na sociedade, e como educador precisa se comprometer a pensar na transformação do outro,
como a de si mesmo.

A compreensão de corpo como totalidade, por parte do professor, pode
possibilitar um melhor entendimento em relação ao seu aluno, e porque não dizer
de entendimento próprio, como um ser complexo, integrado, pensante (criador de
seus próprios pensamentos), inserido em um contexto sociocultural, interagindo
com o meio e consequentemente com o outro, se constituindo nessas relações.
(PROSCÊNCIO, 2010, p. 57)

No segundo questionário procuramos descobrir como as professoras sentiam seu corpo após as
intervenções através da aplicação das práticas corporais. Quando questionadas como se sentiam após as
práticas as professoras responderam: 5 professoras afirmaram se sentir leves, relaxadas e revigoradas; 2
professoras afirmaram se sentir aliviadas das tensões; 2 professoras afirmaram se sentir com mais vigor
físico; 1 professora afirmou se sentir com mais energia; 1 professora afirmou se sentir aliviada das
tensões, com mais vigor físico, leve, relaxada e revigorada.

Qual o maior benefício adquirido com a participação nas práticas corporais desenvolvidas 7 professoras
afirmaram que o maior benefício foi a diminuição do stress; 3 professoras afirmaram que o maior benefício
foi a melhoria na auto estima; 1 professora afirmou que o maior benefício foi a melhoria na concentração.

Ao final das intervenções, como você descreveria seu corpo 7 professoras afirmaram que ficavam leves e
relaxados; 3 professoras afirmaram que ficavam ativos, despertos e vivos; 1 professora afirmou que ficava
leve, relaxado, ativo, desperto e vivo.

A grande maioria das professoras afirmaram que a contribuição das práticas foi se conscientizarem que é
preciso reservar um tempo para cuidar de suas questões pessoais.

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como podemos observar nos resultados obtidos através dos questionários, inicialmente as professoras não
possuíam o hábito de se movimentarem, poucas faziam alguma atividade física, porém ao final das
intervenções no último questionário afirmaram sentir a necessidade de reservar um tempo para cuidar de
si, se movimentar e observar seus movimentos de maneira leve e relaxada.

Luiz (2007) quando afirma que: “Dando a seu próprio corpo os cuidados que necessita, estando atento aos
seus próprios bloqueios, à sua respiração, à sua energia, pois conhecendo a si é possível compreender o
outro”. (LUIZ, 2007, p. 2). Evidencia que só se conhecendo melhor o professor poderá manter um contato
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mais significativo com seus alunos, e assim podendo até melhorar no aprender de seus alunos.

Os efeitos causados pelo cansaço físico e mental que a profissão docente possui ficam bastante notórios
quando questionamos como se sentiam após um dia de trabalho e todas professoras optaram por
alternativas onde seu corpo está tenso, pesado, dolorido, dentre outras. E ao final das intervenções
quando procuramos saber como sentiam seu corpo as mesmas professoras tensas, doloridas e bastante
cansadas afirmam sentirem leves, relaxadas, revigoradas e aliviadas das tensões.

Tivemos como um dos objetivos verificar como as professoras percebiam os efeitos causados pelo trabalho
em seus corpos, e podemos confirmar que elas estavam bastante cansadas, muitas já se encontravam
muito estressadas e desanimadas, porém após as intervenções elas se sentiram com mais vigor físico e
mais relaxadas. Outro objetivo era descobrir se as práticas corporais, desenvolvidas pelos pesquisadores,
que se utilizaram de diversas técnicas corporais, seriam eficaz no enfrentamento dos fatores estressantes,
o que conseguimos afirmar que são possíveis métodos a serem implantados no ambiente escolar, nesse
caso com os docentes, tornando o ambiente escolar mais receptivo para com as preocupações dos
docentes, e com possíveis resoluções das mesmas. Através das técnicas desenvolvidas e das respostas
dos questionários, podemos perceber que as professoras passaram a perceber mais as necessidades de se
concentrarem mais, observar seu corpo, seus movimentos, o que atende nosso terceiro e último objetivo
que era incentivá-las a terem uma maior percepção em relação à corporeidade.

A Corporeidade precisa ser um tema mais compreendido pelos professores, para que além de saberem se
observar, e se autoperceber, eles possuam a compreensão de que seus alunos são outros corpos, outros
seres no mundo, que se comunicam e se relacionam, podendo assim melhorar a relação professor-aluno e
diminuir os fatores estressantes do exercício da docência.

Ao descrever como podemos entender a complexidade humana e o significado da palavra corpo num
sentindo mais amplo Santos (2012) explica que: ‘somos corpos fazedores e transformadores do mundo,
corpos vivos, num tempo e num espaço, experimentando todas as possibilidades emergentes e que nos
são de direito’.

É imprescindível uma concepção de educação, que considere o corpo como uma
ligação homem-mundo, que esteja presente na cultura, no trabalho, nas relações.
Uma educação que considere importante que nossos corpos se movimentem,
transformem-se, para podermos transformar as coisas do mundo e, ao mesmo
tempo, desorganizar e reorganizar a nossa própria percepção. (SANTOS, 2012,
79-80)

A pesquisa desenvolvida encontra-se em fase de andamento e ainda temos bastante dados a serem
analisados e discutidos, porem já podemos encontrar uma parcela de resultados positivos, que nos leva a
afirmar a necessidade de trabalhos como esse nas escolas, tanto para professores como para alunos.
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