
Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 

 
“UM CORPO SEM REGISTRO: PROCESSOS DE EDUCAÇÃO” 

 

Isabel Inés Mansione, Diana Zac 

Eixo: Corpo en la cultura 

Palavras-chave: corpo, educação, emocionalidade, transferências, alfabetização emocional 

 

Desenvolvimento 

Devido ao tema do Congresso, vamos nos referir aos processos corporais psíquicos dos 

educadores. 

A partir do tripé clássico da formação psicanalítica, nos preparamos para registrar fenômenos 

corporais, mentais e intersubjetivos. Mesmo assim, em determinadas ocasiões atuamos o que 

sentimos sem conseguir controlar até o momento oportuno, onde se poderia comunicar algo a 

partir de uma prudente elaboração hipotética. 

Através do trabalho da equipe em escolas e com escolas, surge o seguinte questionamento: 

Como fazem aquelas pessoas que trabalham com grupos e não receberam este tipo de 

formação? Esse seria o caso dos docentes cuja atividade diária é desenvolvida com crianças, 

jovens ou adultos, na qualidade de estudantes, o que dá outros sentidos a infância e a 

juventude, porque são lidos em função da resposta que dão às situações de aprendizagem 

controlada.  
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Os docentes não foram treinados para registrar e processar a experiência emocional, na qual o 

corpo, em sua dimensão psíquica, recebe da conexão com outros, a projeção do humor, 

ideias, crenças e a dialética se completa com o que o docente também projeta. 

O não-processamento e registro deste tipo de experiência produz um efeito estressante para 

quem conduz o grupo, responsável pela segurança física e emocional dos integrantes e do 

processo de aprendizagem, situado na função de líder imposta pelo sistema educacional. 

 

O CORPO QUE ADOECE 

Em suas aulas, José Bleger dizia que o corpo é o primeiro que reage quando ele está 

coordenando um grupo, já que o corpo do coordenador recebe o grupo, detém, contém, 

sustenta. Esse jogo de reciprocidade pode chegar a adoecer o corpo. 

E na dialética da sala de aula, ainda que o docente também emita projeções e identificações 

projetivas que possam impedir o desenvolvimento, numericamente ele se encontra em 

desvantagem. 

O vínculo com um grupo em geral implica comunicação, e toda comunicação envolve um 

grau de frustração, que às vezes é tolerável e outras vezes não. O não-tolerável para cada 

participante pode ser jogado a um outro que externaliza através de um grito, uma acusação, 

uma raiva dirigida a alguém, etc... ou também pode ser depositado no corpo, expressando-se 

em dores de cabeça, mal-estar gastrointestinal, contraturas, disfonia, falta de estímulo de ir à 

escola e de ensinar. Essas expressões somáticas são as causas mais frequentes do absenteísmo 

docente. 

Os estímulos provenientes da esfera privada e pessoal, como também o da esfera do espaço 

público onde se encontra o grupo, se não conseguem encontrar um continente adequado, 



Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

invadem a pessoa e/ou o grupo deixando-o intoxicado. Isso vai criando no ambiente de sala 

de aula, condições para que qualquer membro do grupo (incluindo o líder) imploda ou 

exploda.  

A partir da análise de aspectos micro sobre o que promove o encontro do docente com um 

grupo, das observações e grupos Balint realizados durante mais de 20 anos com atores e 

residentes da formação docente, foram encontradas as seguintes características onde o 

corporal se implica fortemente: 

 Infantilização do vínculo: é comum que o grupo se cale e se coloque em uma posição 

de dependência com o coordenador, que é o responsável e se coloca no papel de ser o 

que tem o conhecimento. Fator idealizado e tensionante pela exigência que 

acompanha este papel. 

 Endurecimento: os docentes muitas vezes se protegem do mal-estar emocional 

cumprindo obsessivamente o planejamento curricular. Isso faz com que eles se situem 

em um lugar que não dá espaço para o registro do outro ou de si mesmo. Nesses 

casos, se procede como se não houvesse um encontro ou um desencontro entre vários 

e como se os corpos não existissem. É algo que poderia ser chamado temporariamente 

de "esquecimento/repressão coletiva do corpo dos presentes".  

 Medo do futuro: a presença de um outro promove ansiedades não só pelo que cada um 

carrega do seu passado e procura inconscientemente reeditar com o docente na forma 

de transferências, mas também porque é preciso tolerar a dimensão do futuro. Em 

todo relacionamento em grupo, as manifestações de conforto ou desconforto variam 

de um dia para outro. 
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 Medo da solidão e da perseguição: os docentes geralmente estão sozinhos diante do 

grupo e lá devem resolver idealizações e acusações, que de acordo com sua 

personalidade, podem ou não modular fornecendo devoluções como por exemplo, 

mensagens realistas ao grupo, mudando o clima do encontro apenas com um olhar. É 

difícil aprender a tolerar a perseguição sem perseguir e a idealização sem acreditar 

nela.  

Em geral, é comum subestimar tudo relacionado ao corpo e realizar uma dissociação entre o 

físico e o psíquico. No entanto, de acordo com Bourdieu, a relação indivíduo-sociedade é o 

resultado da instituição do social no corpo e do corpo no social. Neste sentido, são cada vez 

mais frequentes os casos de burnout docente e doenças psicossomáticas 

De acordo com Bourdieu, o habitus é "a história feita de corpo" e manifesta-se nas práticas 

sociais. Isso permite compreender que existem um conjunto de disposições que são 

objetivadas no corpo (gestos, comportamentos, expressões, modos de vestir, etc.) e que, na 

prática social, tendem a se reproduzir dentro de cada campo. O corpo, então, condensa o 

individual e o social e constituem uma dimensão interessante a ser considerada por parte das 

Ciências Sociais. Desta forma, o corpo age "livremente" na aparência, mas condicionado 

pelas estruturas sociais.  

Quando o espaço social é hostil, este deixa suas "marcas" registradas no corpo dos docentes. 

Os climas escolares hostis, podem desencadear interações violentas graves entre os atores, 

seja por falta de recursos para gerar um clima agradável por part do docente, ou pela escassez 

de elementos institucionais claros. A ausência de regras acordadas nos âmbitos escolares, ou 

o incumprimento delas, é um sintoma de anomia institucional que se manifesta em 

comportamentos violentos e apatia entre os estudantes. Isso viola os desejos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem. 

O CORPO NO ESPAÇO DAS DISCIPLINAS 
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Na escola, o corpo não se encontra somente como emergente do não registrado e processado, 

mas também tem um lugar no desenho curricular. Geralmente está localizado nos espaços 

esportivos e da educação física, como um corpo de desempenho, focado e treinado para a 

ação, deixando de fora outros registros do corpo (o corpo da sexualidade no seu sentido mais 

amplo, o corpo na história, a corporeidade nos vínculos, etc.) 

Puberdade e adolescência representam um momento em que ocorrem alterações no corpo, de 

pensamentos e fantasias, sendo esta fase de desenvolvimento subjetivo, a ponte da infância à 

idade adulta. A escola encontra uma grande dificuldade para falar deste corpo sexuado em 

horários de aula, o qual aparece em várias formas, como por exemplo no caso de gravidez na 

adolescência. 

O corpo que está e não se referencia, pode estar presente de forma disruptiva para o sujeito 

e/ou para o entorno. É um processo que pode desubjetivar o sujeito em seu desenvolvimento, 

tornando-o impotente, já que é um ser que circula nos caminhos de incerteza. Uma violência 

especial, a de estar e não ser visto. 

Embora invisibilizada, a educação corporal sempre esteve presente. Não foi referida com 

palavras, mas tornou-se presente na forma do docente se vestir,  da professora, na forma de 

cumprimentar, no modo de se conectar com o outro. Até pouco tempo atrás, era uma lição 

reprimir o corpo a partir de regras rígidas de como se portar dentro da escola. Atualmente, a 

partir da ideia de democratizar a educação, trabalhando pela inclusão, as regras antigas 

devem ser reformuladas, as normas de controle e do formar vão dando lugar a novas maneiras 

de estar dentro da escola. O aparecimento de estudantes com sandálias, shorts, bonés, tops e 

calças ajustadas de cores brilhantes, representam um novo paradigma, muito diferente ao 

anterior da obediência quase cega, para docentes em escolas estaduais. Por outro lado, 
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algumas escolas particulares seguem mantendo algumas regras do passado, mantendo o 

uniforme como marca que promove a tendência de onde o corpo deve ir.  

 

O QUE VOCÊ VÊ QUANDO ME VÊ? 

O docente, junto ao grupo, forma um par educativo. Nessa relação, mecanismos de ambos os 

lados são desenvolvidos. É possível que uma das partes dessa relação sinta receios pela 

proximidade que implica dois seres com corporeidade em comunicação, especialmente para 

aqueles docentes/estudantes que tendem a evitá-la, por dar margens à fantasias.  

Citaremos algumas formas de relação que se encontram no par educativo e que podem 

dificultar o ato educativo, por estar contrário ao que esse ato necessita: a autonomia do 

pensamento e a possibilidade de se expressar e ser ouvido. 

Existem muitas formas possíveis de vinculação. Eles podem, por exemplo, estar em 

dependência extrema, em jogos de domínio, relações sadomasoquistas, atitudes de isolamento 

defensivo.  

Um relato ajudará a observar a subjetividade em trânsito durante algumas horas de aula. 

Uma professora, em seu primeiro dia de aula em um grupo, diz: 

Entro na sala de aula, muitas pessoas estão usando seus celulares. É um grupo numeroso. 

Risadas fortes, conversam entre si, ninguém cumprimenta. Me desanimo. Tenho que ser 

firme. Como enquadrá-los rapidamente nas regras institucionais? Fico tensa. Não tenho 

nenhum espaço para mim, não tenho mesa. Onde fico? Devo esperar que se organizem, já que 

neste momento estão todos dispersos? 
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Alguns escutam, quando podem, e perguntam sobre as datas das avaliações, livros que serão 

lidos, critérios para serem aprovados. Outros caminham, conversam entre eles. Decido 

conversar sobre o propósito da disciplina na formação deles e perguntar o que eles queriam 

saber daquele espaço que compartilharemos. Neste momento, quase todos estão olhando para 

mim. Impactante estar sendo tão olhada!  

Segundo dia de aula: 

Eles se aproximam um pouco mais. Cumprimentam no corredor, lembram meu nome. Não 

tenho ideia dos nomes deles. Faço a chamada e olho para cada um deles, para identificá-los, 

dando lugar a todos como indivíduos únicos, que gostam de ser reconhecidos. Comento que é 

um pouco difícil com um grupo tão grande. 

Terceiro dia de aula:  

Dado o tema a ser abordado, que era parentalidade, os alunos trazem exemplos e pedem que 

opine a respeito. Por experiência, aprendi a perguntar primeiro se é uma situação pessoal ou 

de outra pessoa, porque a fantasia de muitos estudantes é melhorar como mãe ou pai, e 

também, me corresponde fazer um equilíbrio entre uma consulta e uma aula. Estou mais 

relaxada, agora há outro motivo para pensar. Preciso saber como aproveitar essa vontade de 

aprender que surgiu, embora muito ligada ao interesse exclusivamente deles,  como pessoas 

que possuem uma família. 

Para que um docente possa fazer surgir este tipo de reação, é necessário realizar um 

treinamento em registrar as emoções que ocorrem na sala de aula. Algumas podem ser 

violentas, outras do tipo da desconexão, outras inclusive, decorrentes de uma leitura incorreta 

do desejo, que aparece mas não da forma imediata que o docente imaginou. Se no caso 
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relatado o docente quisesse impor as regras, certamente a ansiedade dos alunos em relação a 

disciplina provocaria um distanciamento entre as duas partes.  

Trabalhando os psicanalistas em programas especiais, tais como o laboratório de educação 

emocional, difundem uma cosmovisão psicanalítica sobre os vínculos, o que permite ao 

docente transformar o mal-estar subjetivo e intersubjetivo em uma possibilidade de encontros 

positivos com os alunos. Nesses programas, o docente vai se aperfeiçoando em: 

- Registrar suas próprias emoções e as dos outros.  

- Desenvolver a responsabilidade por suas próprias ações, protegendo-se de reações 

impulsivas ou de tentativas rígidas de manter o curricula.  

- Trabalhar desde a alfabetização emocional, a aceitação de sua personalidade e o que ela 

significa para um diferente.  

- Aprender com a experiência, a captação empática.  

Através de pesquisas e experiências, observamos os riscos de produção de fragmentação, 

estigmatização e/ou dissociação do corpo nos processos de educação, quando não está 

integrado ao desenvolvimento da personalidade. O corpo exterioriza o social e também está 

presente no âmbito educacional. Possui uma inscrição especial, tanto nos vínculos 

intersubjetivos, quanto nos conteúdos que serão trabalhados.  

O que é recebido a partir do íntimo e do social, se não tiver um continente adequado, 

transborda para o corpo do docente e/ou do grupo. 
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