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Resumo - A indagação acerca dos sentidos de que se revestem os gestos da 
professora nas relações de ensino nasceu e ganhou força à medida que eu constatava 
na literatura e no trabalho de formação de professores, o quanto a corporeidade da 
professora, silenciada nos discursos e práticas pedagógicas, emerge nas memórias e 
relatos dos tempos de escola, sobrepondo-se à lembrança daquilo que as professoras 
ensinaram deliberadamente a seus alunos. Ancorada nos estudos da história cultural 
sobre a educação do corpo (Revel,1991; Vigarello,1978; Haroche, 1998) e nos estudos 
de Bakhtin sobre a linguagem, procurei apreender, na fase inicial da pesquisa em 
andamento, os usos que as professoras fazem da proximidade corporal com as 
crianças e os efeitos de sentido que esses gestos suscitam entre os alunos.  
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Introdução 
 

A indagação relativa ao corpo que ensina nasceu e ganhou força ao longo de 
minha trajetória profissional envolvida com a formação inicial de professores no curso 
de pedagogia. Interessou-me, sempre, a compreensão da docência, em sua condição 
de prática histórica. Tal interesse resultou em pesquisas voltadas para o estudo dos 
processos de constituição do “ser profissional” em mulheres professoras e dos aspectos 
rituais que marcam sua integração a esse ofício. 

Tais estudos aproximaram-me das discussões da cultura corporal e da história 
da educação dos corpos, abordagens fundamentais para uma compreensão mais 
refinada das práticas educativas relativas à civilidade e “governo de si”, que 
apresentam-se como requisitos fundamentais nos rituais de iniciação docente, e dos 
complexos processos de subjetivação por elas instaurados (Haroche, 1998). 

Os corpos, conforme destaca Vigarello (1978:9), são o emblema aonde a cultura 
vem inscrever seus signos. Em sua gestualidade, o corpo não só é a primeira forma 
visível de nossa apresentação ao mundo, como permite um reconhecimento social, 
moral e psicológico dos indivíduos (Revel,1986:172). 

Como signos não verbais que, em sua exterioridade organizam-se em uma 
linguagem, os corpos parecem ter sido compreendidos, desde muito cedo, na história 
humana, como objetos de controle. Exercido através da educação, esse controle vem 
produzindo, ao longo da história, modelos, indissociavelmente culturais, psicológicos e 



políticos, de como se apresentar como corpo na diversidade das relações sociais e 
lugares nelas ocupados. A esses modelos corporais correspondem conjuntos de 
técnicas para inscrever, nos corpos, as normas deles derivadas, sancionando e 
coibindo movimentos e posturas.  

Como portadores de inscrições históricas, os corpos compõem, então, uma 
escritura. Eles contam uma história. Eles sintetizam em si as disputas de poder entre as 
diversas instituições sociais que buscam padronizar condutas e normatizar 
comportamentos. Por isso Certeau (1994: 231) sinaliza, acertadamente, que “a lei se 
escreve sobre corpos”.  

Assumindo os pressupostos acima enunciados e interessada em compreender 
os sentidos de que se reveste o corpo da professora nas relações de ensino que se 
desenvolvem no cotidiano escolar e como essa corporeidade mediatiza e constitui a 
subjetividade da mulher professora e a de seus alunos, iniciei uma investigação sobre 
essa temática, cujo disparador foi um estudo de caso desenvolvido em parceria com 
uma aluna de graduação1, sobre as relações de proximidade corporal entre a 
professora e os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Da parte de minha aluna, o interesse pelo tema surgiu do distanciamento 
corporal que ela, na condição de estagiária, observava entre as professoras e as 
crianças. As professoras não procuravam manter um contato próximo com as crianças, 
não as tocavam e não se deixavam tocar. 

De minha parte, interessou-me a possibilidade de analisar os sentidos de que se 
revestia essa forma de relação entre os corpos de professoras e alunos, entendendo-as 
não só como manifestação pessoal, mas como gestos de uma profissão. Esse interesse 
deveu-se, sobretudo, ao fato de que, sendo situadas do lado da fala e do aprendizado 
racional, pouco nos atemos, como professoras, a nossa dimensão corporal, aos nossos 
gestos, ou a seus efeitos sobre as relações de aprendizado que compartilhamos com 
nossos alunos. No entanto, conforme lembra Haroche (1998), a tradição retórica, de 
onde saíram nossas práticas de ensino (Barthes, 1988), faz dos gestos um elemento de 
comunicação. 

Presas da armadilha naturalizadora das condutas, vivemos a ilusão, aprendida 
nos cursos de formação, de que o que fica de nós, em nossos alunos, são os 
conhecimentos, cuja apropriação mediamos, esquecendo-nos de que esses 
conhecimentos são compartilhados e elaborados de forma não verbal.  

Quando nos dirigimos a alguém, o fazemos de corpo inteiro: produz-se todo um 
envolvimento táctil, de cheiro, de calor do corpo, respiração, expressões faciais, olhares 
recíprocos, entonações que se entretecem às palavras que enunciamos, reafirmando-
as, desmentindo-as, provocando-as, etc. Nossas palavras são enunciadas por um 
corpo que vê o outro, a quem se dirige, que apreende e significa suas expressões 
                                                 
1  POSSOBOM, T.C. Proximidade corporal entre professora e alunos nas relações de ensino. Trabalho de Conclusão 
de Curso, FE/UNICAMP, 2001. 



faciais, seus movimentos, seu jeito de olhar, que percebe sua respiração, seu odor, que 
é afetado por esse outro e que regula seus próprios dizeres – verbais e não verbais – 
pelos sentidos e significados em jogo nas condições sociais imediatas e mais amplas 
dessa interação.  

Nesse sentido, ensinamos com nossos corpos. Pela expressão, pelas 
disposições psicológicas inscritas no rosto e expressas pelo corpo, mostramo-nos aos 
alunos como autoridade e procuramos persuadir, penetrar nas suas idéias, convencer, 
transmitir um saber, apelando aos seus gestos, aos seus movimentos, às suas 
posturas. Falamos ao olhar e falamos pelo olhar. Nosso rosto, nossa maneira de 
conduzir o corpo não são apenas uma assinatura pessoal ou expressão de nossa 
sensibilidade e de nossas intenções. Eles também carregam as marcas do lugar que 
ocupamos e do lugar que nossos interlocutores ocupam na dinâmica das relações inter-
pessoais instaurada na escola. 

Nessas relações, nós, professoras, somos representantes da geração adulta 
civilizada, portadora de atitudes racionalizadas e de plena autocoerção, a quem cabe 
civilizar as novas gerações representadas nas crianças e jovens a quem ensinamos, ou 
a gerações de adultos “não civilizados” plenamente ainda. Em decorrência desse papel 
social, nosso lugar é distinto, hierarquicamente, daquele dos alunos. Nós, professoras, 
somos tanto um modelo de comportamento a ser seguido cognitiva e moralmente, 
quanto uma figura de autoridade, a quem compete adequar os comportamentos dos 
alunos à sociedade disciplinar. 

Assim, corrigimos as posturas de nossos alunos nas relações que estabelecem 
entre si, corrigimos seus modos de falar, de tocar, buscando garantir a adequação dos 
usos que fazem de seus corpos a uma certa identidade de sujeito civilizado, fundada no 
controle sobre si mesmo: controle da atenção, controle dos movimentos – na escola 
aprendemos a permanecer sentados por longos períodos – controle da escuta e da fala, 
tornados necessários pelo modelo de ensino coletivo, em que um professor ensina 
simultaneamente a um grande número de crianças, controle da expressão das 
emoções e dos impulsos. 

Um corpo escolarizado, conforme assinala Asurdi (1999) é capaz de ficar 
sentado por muitas horas e tem a habilidade para expressar gestos e comportamentos 
indicativos de interesse e de atenção, mesmo que falsos. Os corpos disciplinados pela 
escola, seja o da professora, sejam os dos alunos, usam o tempo e o espaço de uma 
forma particular, que vai se constituindo pela mediação das tarefas intelectuais. Tarefas 
essas que adestram os sujeitos para determinadas formas de ação, em detrimento de 
outras tantas possibilidades.  

Nessas condições de produção, nas relações de ensino não são compartilhados 
apenas os conhecimentos, mas um modelo de conduta social desejável, através da 
contenção dos gestos e dos movimentos, cujos sentidos incorporam-se tanto aos 
alunos, quanto aos professores. Ou seja, tornam-se parte de seus corpos.  



Segundo Haroche (1998), a contenção é um dos elementos essenciais de uma 
antropologia histórica e política das formas do laço social nas sociedades ocidentais. 
 

Norma social, exigência ética, imperativo político, o preceito da contenção e de retenção das 
atitudes e dos gestos acompanha no mesmo processo o exercício do governo de si, como 
dos outros. (...) O que é de fato a contenção? Uma capacidade, no sentido próprio da 
palavra: o corpo é um receptáculo fechado, ameaçado do interior e do exterior, pois o que 
coloca  em risco a ‘contenção’ são os arroubos, os excessos, o que não é controlado, o que 
em si não é governado; mas também o ingovernável no outro; são ainda as trocas, 
percebidas como uma ameaça à integridade, à identidade, à virtude, enfim, de cada um. 
Trata-se de um modelo psicológico. Implica a consciência, o reconhecimento do próximo e o 
respeito por ele, ao mesmo tempo que constitui uma delimitação de si; as disposições 
psicológicas tais como a reserva, a moderação, a retenção, o controle e a prudência vêem-
se literalmente requisitadas pela contenção. (p.44) 
 

O jogo ambíguo entre um aparente ignorar da dimensão corporal e sua utilização 
precisa e não ingênua em um projeto de civilidade, acentuou meu interesse em 
apreender como as professoras vivenciam as regras de uso do corpo, na especificidade 
das relações escolares, que efeitos de sentido os usos efetivos dessas regras suscitam 
nos sujeitos que participam dessas relações, afetando a constituição das professoras e 
dos alunos como sujeitos, pois como assinala Louro (1999), na escola, aprende-se a 
olhar e a se olhar, aprende-se a ouvir, a falar, a calar, se aprende a preferir. Todos os 
sentidos são treinados, fazendo com que cada um conheça os sons, os cheiros e os 
sabores, bons e decentes e rejeite os indecentes, aprenda o que , a quem e como tocar 
ou a não tocar, fazendo com que se incorporem e desenvolvam algumas habilidades e 
não outras, alguns ritmos e não outros. E, nesse aspecto, a escola e o currículo, 
embora não façam menções explícitas a respeito dessas regras corporais, na prática 
não só não as ignoram, como contam com elas.  

Ainda que a instituição escolar não molde plena e completamente os indivíduos, 
ela marca a ferros os sujeitos que por ela passam e esses sujeitos escolarizados, ao 
relembrarem de seus professores, mais do que os conteúdos formais ensinados por 
eles, evocam seus gestos, suas reações fisionômicas, sua entonação, seus tremores e 
rubores, suas vestimentas. As obras literárias de caráter memorialístico e os relatos de 
professores acerca de suas experiências como alunos documentam, fartamente, a 
predominância da ritualização dos comportamentos sobre os aprendizados 
compartilhados de modo deliberado, indicando o quanto a linguagem não verbal os 
constituiu como sujeitos, ensinando-lhes modos de ser e de se apresentarem como 
alunos, como indivíduos, como corpos. 

Desse estudo compartilhado nasceu a pesquisa que venho desenvolvendo, 
desde então, com o objetivo de compreender a constituição recíproca 
professora/alunos, que se produz mediatizada pela linguagem não-verbal que 
acompanha as palavras no ritual da aula. Proponho-me a discorrer, neste trabalho, 



sobre a etapa inicial da referida pesquisa, quando privilegiei os gestos de proximidade 
como signos rituais na especificidade das relações hierarquizadas de ensino e no 
chamado “controle de sala”. 

 
O estudo desenvolvido 

Mobilizadas por nossas preocupações, eu e minha aluna, envolvemo-nos, 
durante um ano letivo, em um trabalho de campo realizado em uma escola de Ensino 
Fundamental, no qual observamos e descrevemos eventos interativos produzidos entre 
professoras e crianças nas relações de sala de aula e em outros espaços e momentos 
do ambiente escolar, tais como os momentos de chegada e de saída da escola, a saída 
para o recreio, o pátio e a volta à sala de aula.  

Nossas observações e descrições centraram-se nos movimentos de 
proximidade/afastamento corporal entre os protagonistas das interações e nas 
interlocuções produzidas entre eles, tendo como objetivo (comum) levantarmos indícios 
dos significados e sentidos suscitados pela proximidade/afastamento entre esses 
sujeitos e (em particular, no caso deste estudo) dos usos do corpo pelas professoras 
nas relações de ensino e dos afetamentos, por eles provocados, em sua constituição e 
na constituição dos alunos. 

Metodologicamente, então, o estudo aproximou-se da análise micro-genética, da 
micro-etnografia e dos princípios do paradigma indiciário. 

Aproximou-se da análise microgenética, na medida em que pretendeu apreender 
a circulação dos sentidos da corporeidade produzidos nas relações de ensino e seus 
efeitos sobre os sujeitos nelas envolvidos. Entendida como uma documentação dos 
processos de desenvolvimento em curso nas relações intersubjetivas, a análise 
microgenética envolve uma forma de construção de dados que requer atenção especial 
aos sujeitos focais como um todo, às relações intersubjetivas e ao contexto – condições 
sociais de produção -, resultando em um relato minucioso dos acontecimentos e dos 
sentidos neles em circulação. (Góes,2000). 

Aproximou-se também, este estudo, da microetnografia, na medida em que 
voltou-se para o estudo do cotidiano, do cenário e das regras de funcionamento do 
grupo social em estudo, no esforço de apreender como as relações corporais eram 
produzidas nas relações de ensino. 

Tanto a análise microgenética, quanto a análise microetnográfica voltam-se para 
as singularidades e as minúcias, beneficiando-se dos apontamentos de Ginzburg 
(1989) acerca do Paradigma Indiciário. De acordo com esse autor, a realidade é 
complexa e opaca, mas existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem 
decifrá-la (p.51). Permanecer apenas no que está explícito, não nos possibilita 
compreender e reconfigurar situações cujo conhecimento direto não é possível e 
também nos leva a não perceber e valorizar o singular, como sendo também 
significativoe como passível de ser reconstruído e compreendido por meio das marcas 



e pistas que vai deixando nas relações sociais mais gerais em que estavam inscritas as 
situações em que tais indícios foram produzidos. 

Com base nos pressupostos dessas abordagens, priorizamos focalizar os micro-
eventos em que foram produzidas e elaboradas as relações de ensino mediadas pela 
corporeidade das professoras, buscando indícios dos processos de significação por 
elas instaurados.  

Essas metas colocaram-me diante da necessidade de aprofundar o 
conhecimento da comunicação não-verbal presente na dinâmica interativa. Os 
elementos dessa análise foram buscados, por mim, em Bakhtin (2003), que enuncia o 
corpo como algo que não basta a si mesmo, necessita do outro, do seu reconhecimento 
e da sua atividade formadora para configurar-se. Nessa perspectiva, todo gesto ou 
processo do organismo adquire um valor semiótico nas relações sociais. Nas relações 
eu/outro, o sujeito apreende sua própria corporeidade e expressividade pela/na 
mediação da corporeidade e possibilidade expressiva desse outro. Nessas relações, o 
corpo é elaborado como um eu-para-o-outro e um eu-para-si.  

 
O que se apreendeu? 
 

As análises das observações realizadas evidenciaram uma dinâmica de 
alternância entre a acessibilidade e a inacessibilidade dos alunos ao corpo da 
professora no cotidiano das relações escolares. 

A acessibilidade era garantida a todos os alunos através do ritual do 
cumprimento, no início ou ao final do dia letivo. Organizadas em fila, as crianças 
recebiam as professoras, ou delas se despediam com um beijo no rosto. Mais do que 
uma proximidade afetiva, facultada à espontaneidade das crianças ou das professoras, 
o beijo de cumprimento, repetido cotidianamente, era um gesto de deferência, 
obrigatório, que sinalizava, juntamente com a fila, a passagem das crianças para o 
“estado de estudante”, ou a saída dele. O “estado de estudante” tal qual definido por 
McLaren (1991), refere-se ao ajuste deliberado do comportamento às normas e estilos 
de conduta esperados e valorizados no interior da instituição escolar. 

Assim, no contexto do ritual de cumprimento, a assegurada aproximação entre 
crianças e professora contribuía, contraditoriamente, para reafirmar a autoridade 
docente e com ela a distância hierárquica existente entre os lugares sociais de 
professora e de alunos, despertando, em ambos, disposições psicológicas para o 
controle e a reserva de gestos e posturas, necessários à organização da sala de aula. 

Fora do ritual do cumprimento, as tentativas de proximidade corporal eram 
instauradas pelas crianças. Elas aproveitavam-se das aproximações ocasionais das 
professoras no pátio, nos corredores, ou mesmo na sala de aula, para tocá-las, 
pedindo, sem palavras, para serem tocadas. Eram as meninas que buscavam mais 
aberta e freqüentemente essa proximidade através de gestos reservados. Elas 



tentavam delicadamente pegar as mãos das professoras, tocar-lhes os cabelos ou 
algum acessório da indumentária – um broche, um enfeite, um colar, o relógio, ou 
simplesmente aproximavam seus corpos dos corpos delas. Quando os meninos 
participavam desse movimento, costumavam ser objeto de gozação de seus 
companheiros. 

Como destaca Louro (1999), essas diferenças de comportamento remetem às 
relações de gênero em que homens e mulheres são construídos. Eles e elas se fazem 
(...) através de práticas e relações que instituem gestos, modos de ser e de estar no 
mundo, formas de falar e de agir, condutas e posturas apropriadas e, usualmente, 
diversas. (p.41) 

A maioria das professoras observadas esquivava-se dessa proximidade, 
rompendo o gesto iniciado pelas crianças, afastando-as de si ou ordenando-lhes que se 
comportassem. Eram poucas aquelas que acolhiam os gestos de aproximação de seus 
alunos. Nesses casos, as tentativas iniciais de aproximação se desdobravam em 
abraços e manifestações explícitas de carinho e atraíam outras crianças, que, 
antecipando a possibilidade de não serem recusadas, tentavam, também, aproximar-se 
daquelas professoras, produzindo um certo alvoroço em torno delas. A agitação gerada, 
por sua vez, acabava resultando no afastamento das professoras e em pedidos de 
contenção, por parte delas, às crianças, retomando a distância como forma de fazer 
respeitar as condutas corporais escolares de reserva e de controle das manifestações 
emocionais.  

Conforme assinala Haroche (op.cit.), na política psíquica da auto-coerção, o 
corpo a corpo, o toque, dá lugar ao face a face, privilegiando o olhar: o falar pelo olhar, 
o falar ao olhar. O olhar era o dispositivo dominante no exercício do ofício da docência 
no interior da sala de aula. Ali, a maioria das professoras mantinha-se distante dos 
alunos sentada à mesa, ou próxima da lousa. Essas professoras não circulavam entre 
as crianças, não estabeleciam um contato próximo com elas, não as tocavam. À 
distância, procuravam ter ao alcance da vista, os gestos, os comportamentos e os 
olhares de cada aluno, controlando-os por meio da expressão de seus rostos, de seus 
olhares e do tom de voz com que se dirigiam a eles.  

Aquelas mesmas professoras, que acolhiam os gestos de aproximação das 
crianças fora do espaço da sala de aula, costumavam também, deslocar-se pela classe, 
externando sua aprovação ou desaprovação, frente aos comportamentos por elas 
manifestados, por meio da aproximação corporal, do tom de voz, da expressão 
fisionômica e do modo de dirigir o olhar às crianças, olhando-as fixamente nos olhos.  

Através dos gestos de aprovação e de censura, as professoras procuravam 
assegurar, à distância, sua autoridade, indicando às crianças que não seria seguro 
abandonar seus deveres ou afastar-se dos limites que lhes foram prescritos, 
constrangendo, assim, suas tentativas de agirem segundo sua própria decisão ou sob o 
comando de outrem. 



De modo a fortalecer a obediência necessária ao exercício de sua autoridade, as 
professoras lançavam mãos de dispositivos gestuais que contribuíam para a adesão 
dos alunos ao seu domínio. Através de condutas corporais específicas, elas indicavam 
a posição de cada um na classe, demarcando lugares na geografia da sala de aula. Os 
“bons alunos”, aqueles que davam provas de domínio de si, eram distinguidos pela 
atenção e delicadeza dos gestos da professora, indicativos de sua proximidade com 
relação a ela, enquanto a falta de controle de si era inferiorizada e colocada à distância 
da atenção e do olhar da professora, sendo indicadores desse distanciamento a 
repreensão fisionômica e o tom rude de sua voz. 

Como assinala Haroche (op.cit.) numa sociedade de ordens, a existência de 
cada um só se confirma e sublinha sob e pelo olhar do outro. Assim, pelo uso 
deliberado de gestos e posturas corporais, as professoras observadas faziam do 
próprio corpo um dispositivo de visibilidade da hierarquização dos alunos, instaurando o 
poder de uns sobre os outros e, através dele, fortalecendo o seu próprio poder sobre o 
grupo.  

Esse modo de relação da professora afetava o conjunto dos alunos de diferentes 
maneiras. Incitava a maioria a reproduzir seus juízos e suas práticas de 
disciplinamento. Ecos da voz da professora, espelhos de seus gestos, muitas das 
crianças valorizavam alguns colegas em detrimento de outros. Percebendo as 
diferenças de tratamento e as prerrogativas reservadas a uns e outros, as crianças 
afastavam-se dos colegas não valorizados, ainda que fora da escola fossem amigos e 
companheiros de brincadeiras e de vizinhança. Os alunos não reconhecidos como 
“bons estudantes” eram freqüentemente culpabilizados por seus pares, pelos desvios 
disciplinares que irrompiam na sala de aula.  

Alguns alunos, subvertendo deliberadamente as relações institucionalizadas de 
proximidade, recusavam antecipadamente a possibilidade de proximidade com a 
professora, seja para não se exporem a uma possível recusa, seja por não se sentirem 
enquadradas no comportamento tido como desejável. Mesmo assumindo o 
distanciamento, essas crianças participavam do jogo de imagens instaurado e mantido 
pela gestualidade das professoras.   

Assim, usando o próprio corpo como um signo ritual de dominação, as 
professoras institucionalizavam suas relações com os alunos. Nessa perspectiva, as 
relações de proximidade estabelecidas não eram espontâneas, afetivas, nem diziam 
respeito às particularidades e singularidades das crianças e da própria professora, mas 
ao modo como aquelas desempenhavam seu papel de alunas nas relações de ensino e 
estas atendiam às expectativas da instituição em relação ao seu desempenho. 

A institucionalização das relações professoras/alunos transformava a busca de 
proximidade, instaurada pelas crianças, em rituais de disciplinamento de ambos, na 
medida em que eram moduladas pelo estado de estudante e pelo exercício do controle 
de classe, marcado por condutas corporais específicas, através das quais a ordem 



inscrevia-se nos corpos e entre os corpos. Nesse sentido, a corporeidade vivida nas 
relações de ensino, longe de sua aparente naturalidade e neutralidade, instituía 
sentidos, modelos e lugares que não só constituíam os sujeitos e inseriam-nos em 
categorias distintas, como operavam em favor de sua exclusão. 
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