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RESUMO

A pesquisa apresenta as representações sociais de corpo por crianças de anos iniciais do
Ensino Fundamental (de nove a dez anos), fundamentada na teoria moscoviciana. A
construção de significados elaborados nessa fase da vida é propícia para o estudo de
representações sociais, tendo em vista mudanças no desenvolvimento infantil, na estrutura
corporal e também nas características sócioemocionais desses sujeitos, que podem provocar
conflitos do/no corpo nas crianças. A pesquisa compreendeu, através da escuta e de material
produzido por crianças, como elas percebem o corpo/ser/outro, único, integro, como condutor
de sentidos, e se essa percepção é partilhada em representações comuns. Foi realizada em um
Instituto Federal no Rio de Janeiro que atende o primeiro segmento do Ensino fundamental. A
geração de dados se fez em duas etapas, com a participação de vinte e cinco crianças, sendo
doze meninas e treze meninos, divididos em três grupos. Na primeira etapa foram utilizadas
atividades com desenho, escrita e fala, centradas no ―eu‖, em que a criança deveria expressar
o que gosta em si. Em outro momento, a atividade contemplou o que gostava e o que não
gostava no ―outro‖. Na segunda etapa foram realizados três grupos focais, iniciados com a
leitura dos dois primeiros capítulos da história ―Terra dos meninos pelados‖, de Graciliano
Ramos. Buscou-se evidenciar, na discussão da história, as diferenças e as soluções para
problemas relacionados ao corpo/ser. Para a análise do material utilizou-se a análise de
conteúdo temática. Foram encontrados seis conjuntos temáticos, sendo eles em ordem de
recorrência: aparência, interações sociais, consumo, higiene, condições físicas, afetividade.
Sobre o seu próprio corpo/eu e o corpo/outro, meninos e meninas, tanto na análise dos
desenhos quanto da escrita demonstraram preocupação similar com a temática ―aparência‖,
sugerida como hipótese interpretativa para um modelo figurativo da representação social de
corpo. Nesse material, o aspecto afetivo foi pouco evidenciado. Os diálogos nos grupos focais
contribuíram para melhor compreensão dos elementos contidos nos temas inferidos, que
demonstram pistas para uma representação social de corpo pelas crianças, voltada para a
―aparência‖ e a preocupação com o modo de apresentar o corpo nas ―interações sociais‖. A
representação apresentada contribui para a área de estudo, potencializando mudanças nas
práticas/ações escolares e favorecendo uma reflexão mais plural de reconhecimento do
―corpo‖ como um todo, com base nos aspectos evidenciados por meninos e meninas.
Palavras-chave: Representação Social. Corpo. Crianças. Diversidade.

ABSTRACT

The research presents the social representations of the body by children from the early years
of elementary school (from nine to ten years old), based on the moscovian theory. The
construction of meanings elaborated in this phase of life is conducive to the study of social
representations, considering changes in child development, body structure and also the socioemotional characteristics of these subjects, which can cause conflicts of the body in children.
The research understood, through listening and material produced by children, how they
perceive the body / being / other, unique, integral, as a conductor of senses, and if this
perception is shared in common representations. It was held at a Federal Institute in Rio de
Janeiro that serves the first segment of elementary school. Data were generated in two stages,
with the participation of twenty-five children, twelve girls and thirteen boys, divided into
three groups. In the first stage we used activities with drawing, writing and speech, centered
on the ―I‖, in which the child should express what he likes about himself. In another moment,
the activity contemplated what he liked and what not in the "other". In the second stage, three
focus groups were carried out, starting with the reading of the first two chapters of Graciliano
Ramos's story ―Land of the naked boys‖. It was sought to highlight, in the discussion of
history, the differences and solutions to problems related to the body / being. For the analysis
of the material the thematic content analysis was used. Six thematic sets were found, in order
of recurrence: appearance, social interactions, consumption, hygiene, physical conditions,
affection. About their own body / self and the body / other, boys and girls, both in the analysis
of drawings and writing, showed similar concern with the theme ―appearance‖, suggested as
an interpretative hypothesis for a figurative model of social representation of body. In this
material, the affective aspect was little evidenced. The focus group dialogues contributed to a
better understanding of the elements contained in the inferred themes, which show clues to a
social representation of the body by the children, focused on the ―appearance‖ and the
concern with the way of presenting the body in the ―social interactions‖. The representation
presented can contribute to the area of study, enhancing changes in school practices / actions
and favoring a more plural reflection of recognition of the ―body‖ as a whole, based on the
aspects evidenced by boys and girls.
Keywords: Social Representation. Body. Children. Diversity.
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INTRODUÇÃO

Falar do corpo, se a palavra não for morta é falar de si próprio, é falar do
próprio corpo, é expor-se, comprometer-se, é arriscar-se, descobrir-se e é
convidar pessoas a se aventurar conosco neste desafio (TRINDADE, 2002).

A pesquisa apresenta como objeto de estudo a investigação do significado de corpo
para crianças de nove a dez anos utilizando a Teoria das Representações Sociais (TRS), de
Serge Moscovici. O criador da TRS propôs a teoria como um estudo que busca conhecer
saberes produzidos por grupos, partindo de um conhecimento científico e gerando
conhecimento do senso comum a respeito de um determinado objeto.
Visando trazer contribuições para os estudos das representações sociais, sobretudo
com crianças, o estudo buscou elementos que pudessem mostrar como crianças têm concebido
o conceito de corpo em meio às ações contemporâneas, compreendendo percepções e
construções no cotidiano do seu contexto histórico-social.
Como ponto de interesse, o estudo terá o corpo, observado pela Ciência Sociológica
que o apresenta como um condutor de sentidos, em que o ser é o seu próprio corpo e pela
Ciência Biológica, nos aspectos relacionados ao conhecimento da anatomia e de
desenvolvimento humano. Assim, como uma parte da Ciência Sociológica, o estudo utilizará
a Sociologia do Corpo, que tem como fundamento a ―compreensão da corporeidade humana
como fenômeno social e cultural, motivo simbólico, objeto de representação e imaginários‖
(LE BRETON, 2012, p.7).
Corroborando as formulações sobre a construção do ideário de corpo, Daolio (1995)
afirma:

Ao se pensar o corpo, pode-se incorrer no erro de encará-lo como puramente
biológico, um patrimônio universal sobre o qual a cultura escreveria histórias
diferentes. Afinal, homens de nacionalidade diferentes apresentam
semelhanças físicas. Entretanto, para além das semelhanças ou diferenças
físicas, existe um conjunto de significados que cada sociedade escreve nos
corpos dos seus membros ao longo do tempo, significados estes que definem
o que é corpo de maneiras variadas (DAOLIO, 1995, p. 36-37).

Segundo Goellner (2013, p.41), ―[...] a produção do corpo se opera, simultaneamente,
no coletivo e no individual [...]‖. Por isso, muito frequentemente, aparecem os conflitos do/no
corpo, sobretudo nas crianças. Em uma fase de desenvolvimento importante na construção de
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sua imagem corporal, elas estão expostas a diversas imagens e opiniões sociais, o que pode
provocar intervenções na constituição do seu ser. De acordo com a autora:

O corpo é também o que dele se diz e aqui estou a afirmar que o corpo é
construído, também, pela linguagem. Ou seja, a linguagem não apenas
reflete o que existe. Ela própria cria o existente e, com relação ao corpo, a
linguagem tem poder de nomeá-lo, classificá-lo, definir-lhe normalidades e
anormalidades, instituir, por exemplo, o que é considerado um corpo belo,
jovem e saudável. (GOELLNER; 2013, p.31)

Sobre a imagem construída de corpo, de um modo geral, e a influência que ela possa
surtir na imagem corporal que a criança tem do seu próprio corpo, é importante destacar que,
segundo Schilder (1999, p. 297) há o reconhecimento de que ―construímos e reconstruímos‖
nossa imagem corporal através de contínuas interações com os outros. Esses processos, assim
comenta o autor, são ―perpétuos‖, por meio dos quais trocamos nossa imagem com a dos
outros em uma ―socialização contínua de imagens corporais‖. A imagem do corpo e a imagem
corporal são socialmente construídas, resultados de experiências pelas quais o corpo/ser
perpassou.
Essas temáticas ligadas ao corpo e à imagem corporal na infância estão relacionadas
ao desenvolvimento da criança, principalmente com a construção da aprendizagem. Como
afirma Gómes ( 2000, p.63):

Convém levar em consideração que as diversas fontes de influência e de
transmissão de informação no mundo pós-industrial contemporâneo
desenvolvido não têm como objetivo o desenvolvimento cognitivo da
criança, mas servir aos múltiplos interesses econômicos, sociais, políticos ou
religiosos que os controlam. Assim, é fácil supor que os esquemas de
pensamento que a criança desenvolve, nas sociedades de mercado atuais, são
o reflexo das influências culturais mais diretas, imediatas e onipresentes e
que normalmente respondem às forças e interesses da propaganda e
publicidade a serviço das forças que controlam o mercado.

Pensando nessas influências culturais, em geral adultocêntricas, algumas questões
podem ser colocadas: como as crianças em seu desenvolvimento estão sendo afetadas pelo
mundo adulto em relação a imagens sobre o corpo? Para esse mundo invadido também pelas
novas tecnologias, que nos possibilita um conhecimento global de culturas nos atravessando a
todo o momento, como escola, educadores e pais poderiam ter uma dimensão das construções
do pensamento da criança a respeito de si e do outro?
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Para contribuir e ampliar os diálogos a respeito das representações sociais sobre corpo
por crianças foi feito uma pesquisa no banco de teses e dissertações da Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), do Instituto Brasileiro de Informação e
Tecnologia (IBICT), utilizando os termos: ―Representações Sociais‖, ―Corpo‖ e ―Criança‖.
Foram encontrados quarenta resultados sobre o tema ―representações sociais e corpo‖, porém
não com abordagens direcionadas à participação das crianças efetivamente. O número de
trabalhos foi assim registrado: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFTM (6),
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP (5), Repositório Institucional da UFPE (4),
Repositório Institucional da Unicamp (4), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFG
(3), Repositório Institucional da UFSC (3), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da
PUC-SP (2), Biblioteca de Teses e Dissertações da UFCG (2), Repositório Institucional da
UFBA (2), Repositório Institucional da UFV (2), Repositório Institucional da UnB (2),
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Metodista (1), Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações da UEPG (1), Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMA (1),
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFMG (1), Repositório Institucional da FURG
(1), Repositório Institucional da UFC (1).
Considerando que não foram encontradas pesquisas realizadas no contexto
educacional do Rio de Janeiro, reforçou-se o interesse no estudo de representações sociais de
corpo, tendo como objetivo a escuta de crianças. A abordagem da temática do corpo no
âmbito do desenvolvimento infantil pode contribuir com vários estudos envolvendo
construção de significados. Para essa pesquisa será feito um recorte com crianças entre nove e
dez anos, pertencentes ao último período da infância, denominado de Terceira Infância, de
acordo com Feldman e Papalia (2013).
A construção de significados nessa faixa de idade é propícia para estudos de
representações sociais, tendo em vista as grandes mudanças no desenvolvimento, sobretudo,
de estrutura corporal e aspectos sócio-emocionais que crianças dessa idade apresentam.
Chombart de Lauwe e Feuerhahn (2001, p.287) afirmam:

As representações da criança e da infância variaram ao longo da história;
elas também diferem umas das outras, numa mesma época, em função dos
meios sociais. Comparações ao longo do tempo, ou entre diversas
sociedades, diversas culturas, assim como a análise da evolução constatada,
permitem uma melhor compreensão dos sistemas de representação da
criança e da infância [...].
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Assim, ao utilizar a TRS, pretende-se privilegiar uma ―ciência coletiva destinada à
interpretação e à formação do real‖ (MOSCOVICI, 2012, p.47). A teoria investiga como os
saberes são produzidos, observando e identificando o processo da elaboração das estruturas
mentais, que formam conceitos por meio do pensar coletivo de um grupo sobre alguma coisa.
Moscovici (1976/2012) trouxe junto com a TRS a ideia do ―modelo figurativo‖,
posteriormente chamado pelo autor de ―núcleo figurativo‖, que apresenta os elementos que
formam uma representação social, e as relações entre eles. Mazzotti (2016), ao se referir aos
núcleos figurativos das representações sociais, diz serem eles um conjunto de palavras, que
ele denomina de ―figuras de pensamento‖, sobretudo as metáforas, por meio das quais se
fazem analogias com o objeto social representado. Elas mostram significados, formando uma
imagem que reflete a representação social do grupo. Essas figuras de pensamento,
identificadas principalmente por metáforas ou metonímias, trazem a exposição do implícito
nas representações sociais.
Buscando o ―modelo figurativo‖ das representações sociais, a pesquisa pretende,
através das análises de imagens e falas das crianças, encontrar expressões que conduzam ao
significado comum do objeto ―corpo‖ pelo grupo. Essas expressões, como processos de
pensamento, permitem transferir significados por meio de metáforas. Para Mazzotti:

O processo de reconhecimento das metáforas requer que se as compare nos
diversos grupos sociais, até mesmo culturas, entre elas a do pesquisador.
Mas, em nenhum caso, temos como automatizar esse procedimento, sendo
preciso desenvolver um amplo conhecimento do campo a ser investigado.
(MAZZOTTI, 1998, p.6).

Sá (1998) destacou que as pesquisas com base na TRS no Brasil ganharam interesse
dos pesquisadores avançando conceitos teóricos por meio de sete temas: saúde,
desenvolvimento humano, infância, educação, trabalho, comunidades e exclusão. Portanto, a
realização dessa pesquisa tornou-se relevante, tendo como ponto de partida a criança como ser
visível socialmente, detentora de suas simbologias construídas através da cultura, e a
possibilidade de investigar a representação social de corpo, para este grupo, nesta faixa etária
específica.

Importante salientar que estudos sobre representações de crianças se fazem

necessários no universo escolar, principalmente para a compreensão de demandas escolares
relacionadas ao seu desenvolvimento.
Chombart de Lauwe e Feuerhahn (2001) anunciam as complexidades nas relações das
crianças, através da formação da sua autoimagem e da interação com diversas categorias
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sociais. Os primeiros representantes são pais, pessoas próximas, até que elas busquem novos
modelos para sua socialização, através do seu desenvolvimento. Sobre essa socialização, as
autoras mencionam características importantes nas mudanças do pensamento infantil:

Os sistemas de representações que as crianças adquirem, sua visão de mundo
que se forma progressivamente e a sua representação de si resultam de
interações com o seu ambiente. Além das interações com as pessoas de seu
entorno e com diversos dados do meio, as crianças recebem uma massa
considerável de informações e imagens por intermédio da mídia [...]
(CHOMBART DE LAUWE E FEUERHAHN; 2001, p. 291).

No campo da TRS, outros autores como Goetz (2008), Santiago (2012), Camargo
(2011), Secchi (2009) e Silva (2015) já fizeram pesquisas sobre a representação social do
Corpo. Goetz et al, (2008, p. 226), trazem um levantamento das representações sociais do
corpo veiculadas pela mídia impressa, em revistas de circulação nacional. Esse trabalho
contemplou uma pesquisa de ―caráter exploratório-descritivo‖ em que os autores analisaram
matérias das revistas Boa Forma, Estilo e Saúde, dos anos de 2005 e 2006. As publicações
apresentaram que estar no padrão midiático estipulado de beleza é enquadrar-se ao culto ao
corpo1.
Atravessados por um momento histórico, esse corpo/ser criança, em certo momento
foi invisibilizado (ARIÉS, 2016; SARMENTO: 2008). Com o tempo, as preocupações
passaram para sua constituição biológica, dividido em fases (COLL, 2004; FELDMAN e
PAPALIA, 2013; STEINBERG e KINCHELOE, 2001). Hoje, a visão desse corpo
contemporâneo precede uma busca de construções, com um olhar para seu tempo histórico
cultural, para as experiências significativas que formaram e formam esse corpo constituído e
se constituindo (LE BRETON, 2012; COLL, 2004; FELDMAN e PAPALIA, 2013).
Diante desse panorama, surgiram questionamentos sobre as representações construídas
por meninas e meninos a respeito do corpo. Que influências estão sendo recebidas para a
construção dessa imagem corporal? Quais preocupações invadem o imaginário na construção
que atendam suas representações de corpo? Como essas crianças percebem a visão de seu
corpo, em relação ao que se considera um ―corpo ideal‖? E de que maneira mídia, família,
escola e outros meios sociais estão servindo de parâmetro para essa construção? Essas
relações têm afetado as construções de sua autoestima, seu comportamento e a formação de

1

Grifo nosso
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sua corporeidade? Que aspectos demonstram ser importantes para as crianças ao se
caracterizarem positivamente ou negativamente na sociedade?
A pesquisa teve como objetivo geral investigar representações sociais de corpo para
crianças dos anos iniciais do ensino fundamental, que compreendem a faixa etária de nove a
dez anos de idade. E como objetivos específicos: verificar como as crianças estão construindo
a imagem corporal de si, contrastando a representação social de corpo entre meninos e
meninas; identificar representações de corpo, que se apresentam no cotidiano, por meio de
influências da escola, da mídia, das famílias e outras que apareçam; buscar um ―modelo
figurativo‖ da representação social de corpo para as crianças participantes do estudo.
No Capítulo 1, os temas trabalhados foram o corpo e a imagem corporal, com base em
uma literatura de cunho antropológico. Foi abordado também o corpo coletivo e subjetivo e os
estudos sobre a imagem constituinte do corpo. Trouxe ainda a construção da imagem do corpo
em crianças com base em aspectos psicossociais contemporâneos.
No Capítulo 2 é apresentada a TRS e estudos que envolvem a representação social
sobre crianças. Na teoria de Moscovici (1976/2012) é abordado o modelo figurativo, com os
elementos que o formam. Na pesquisa aqui apresentada, os estudos relacionados ao corpo
trouxeram elementos importantes para a análise desse objeto social, com fundamentação na
teoria moscoviciana.
O Capítulo 3 é direcionado para a metodologia utilizada na pesquisa, assim como o
contexto, e uma breve caracterização dos sujeitos. Sendo uma pesquisa qualitativa, neste
capitulo são apresentados a técnica do desenho, o grupo focal (GATTI, 2005) e a análise de
conteúdo (BARDIN, 2016) como recursos que trouxeram possibilidades de investigação e de
produção de dados a respeito do tema em questão.
O Capítulo 4 apresenta a pesquisa de campo, trazendo os registros dos participantes
através de desenhos, da escuta e da escrita sobre o conceito de ―si‖ e do ―outro‖. Os dados
gerados a partir da metodologia adotada, as comparações e as respostas aos objetivos
apresentaram algumas considerações na formulação do ―modelo figurativo‖ da representação
social de corpo.
Por fim, nas Considerações Finais foram desenvolvidas expectativas relacionadas aos
objetivos e aos resultados do estudo proposto. Essa pesquisa traz alguns diálogos possíveis
com a TRS, e possibilidades de atuação nas práticas do campo educacional que atendam a
multiplicidade dos corpos.
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1. O CORPO
Meu corpo tem cinquenta braços
E ninguém vê porque só usa dois olhos
Meu corpo é um grande grito
E ninguém ouve porque não dá ouvidos.
(Paulinho Moska)

1.1 Corpo e imagem corporal: uma visão antropológica na literatura.

Mattos (2014), em seus estudos, traz como perspectiva uma história da imagem do
corpo que pode ser vista em quatro grandes períodos: a Antiguidade Ocidental, o Período
Medieval, a Modernidade e o Mundo Contemporâneo. Para o autor, a Antiguidade Ocidental
caracterizou o corpo em uma condição de valorização privilegiada. O cuidado de si estava
ligado aos exercícios físicos, que dariam graça, beleza, vigor e coragem. Neste período
surgiram os Jogos Olímpicos, lugar de corpos potentes, moldados e habilidosos, onde
predominava o dualismo corpo/alma.
No Período Medieval, ascende o poder da Igreja Católica e a representação de corpo
atlético passa a não ter valor. Outros saberes são eleitos como primordiais ao ser e o corpo
gordo se torna o padrão ideal, valorizado como saudável pela fartura, barriga cheia, dentro de
um panorama histórico de fome e escassez de alimentos. (MATTOS, 2014).
A Modernidade traz a era de um corpo disciplinado, vigiado. Surge o pensamento de
Descartes contrapondo o dualismo de corpo/alma. Mattos (2014, p.25) comenta que nessa
época os pensamentos incidiam em: ―[...] você não é um corpo, você tem um corpo. O corpo é
uma forma de individualização na coletividade: ele torna você um indivíduo‖. O corpo
instrumentalizado em seus movimentos, reflexo das técnicas para o trabalho, para o esporte,
tende a uma padronização.
Foucault (1999, p.163) se refere a esse momento histórico conceituando os corpos
como docilizados, mostrando estratégias de controle permanente, por mecanismos de poder,
dando função determinada ao corpo social. Segundo o autor: ―É dócil um corpo que pode ser
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado‖. Mostra
também que movimentos instáveis à ordem do corpo, através de suas subjetividades, sempre
ameaçaram os procedimentos disciplinares instaurados para obter a produção do corpomáquina, adestrado, dissociado da mente, que não pensa e só executa. Este conceito nos
remete a um corpo a serviço da mente, vistos como dissociados, e de subserviência:
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O homem de que nos falam e que nos convidam a liberar já é em si mesmo o
efeito de uma sujeição bem mais profunda que ele. Uma ―alma‖ o habita e o
leva a existência, que é ela mesma uma peça no domínio exercido pelo poder
sobre o corpo. A alma, efeito e instrumento de uma anatomia política; a
alma, prisão do corpo (FOCAULT, 2007, p33).

As representações de corpo, ao longo dos anos, passaram por períodos de abordagens
higienistas, militaristas, pedagogistas, de competição, até a formulação de pensamento
voltado a um corpo crítico. Nos dias de hoje, os estudos e teorias a respeito do corpo se
apresentam trazendo as marcas históricas da construção dessa imagem. Salvador et al. (2013,
p.3) relacionam essa construção às instituições escolares, devido à sua condição de refletir as
representações da própria sociedade. Segundo os autores:

De acordo com as investigações realizadas nos importantes períodos da
humanidade ocidental, é indicada a invariável dicotomia hierárquica entre
corpo e mente ou corpo e alma, dependendo da concepção teórica e do seu
momento histórico, e a consequente exacerbação racional e de pensamento
nas relações que se estabeleceram ao longo do tempo e se encontram
arraigadas nos valores sociais e por consequência nas escolas, pois são
instituições representantes de tal sociedade.

Le Breton (2012, p.139) faz referência a um corpo contemporâneo mutável, múltiplo,
em um espaço de transição de saberes, populares e eruditos. Apresenta diversas
representações de corpos, orientadas pelos grupos aos quais pertencem. Assim, um corpo
fisiológico, um corpo do senso comum, um corpo simbólico e tantos corpos em um só corpo.
O autor acrescenta: ―O ator raramente tem a imagem coerente de seu corpo; ele o transforma
em um tecido de retalhos de referências diversas. Nenhuma teoria de corpo é objeto de
unanimidade sem falha".
Contribuindo para esse pensamento, Mattos (2007, p. 246-247) afirma:

Definir o corpo como o objeto construído de partes que só admitem entre si
relações exteriores mecânicas, sem nenhuma significação simbólica, é
desprezar a história da humanidade. O corpo não é uma massa material
inerte, mas o lugar de nossas ações originais. O domínio simbólico habita a
unidade do corpo. Aprendemos o mundo com o corpo e o uso que o homem
faz do seu corpo ultrapassa o nível biológico criando um mundo simbólico,
isto é de significações. O homem cria cultura e com isso cria uma
organização corporal.

Dentro dessa perspectiva, Gonçalves (1994) afirma que o corpo/ser impresso pela
cultura vivida, onde o indivíduo é singular e plural ao mesmo tempo, constrói e é construído,
por meio das expressões pertencentes a determinado tempo de sua história. Esse corpo é
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produto de seu contexto e do tempo, que marca a forma como ele é significado em
determinado espaço/local.
Apontamentos de Goellner (2013, p.30), corroboram a afirmação desse corpo cultural
nos mostrando que: ―[...] o corpo é uma construção sobre a qual são conferidas diferentes
marcas em diferentes tempos, espaços, conjunturas econômicas, grupos sociais, étnicos, etc.‖.
Goellner (2013) afirma ainda que o pensamento sobre o corpo expressa que ele é um
produto na/pela cultura, como um ato simultâneo. A autora relata que é preciso romper com o
olhar fundamentalmente naturalista, de classificação. Defende ser necessário revelar o corpo
histórico, provisório, mutável e mutante, modificado pelos avanços científicos e tecnológicos
de cada cultura.
Goetz et al (2008, p.226) se referem a uma visão de corpo: ―para além de um
organismo natural o corpo se constitui a partir de representações individuais e sociais, em uma
unidade somato-psíquica, que pode ser desconstruída e reconstruída de maneira indefinida‖.
Alves-Mazzotti nos propõe a utilização da TRS, por esta conter elementos essenciais a
esse tipo de pesquisa:
Por suas relações com a linguagem, a ideologia e o imaginário social e,
principalmente, por seu papel na orientação de condutas e das práticas
sociais, as representações sociais constituem elementos essenciais à análise
dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo (ALVESMAZZOTTI; 2008, p. 21).

Como sugere Jodelet (2001), é importante que as representações sociais sejam
estudadas articulando elementos afetivos, mentais e sociais integrados ao lado da cognição, da
linguagem e da comunicação. Isso nos instiga a pesquisar tais elementos que circundam o
cotidiano das crianças, particularmente o corpo, formando o processo de construção cognitiva
do seu imaginário social, através do seu olhar e das suas construções simbólicas.

1.2 O corpo coletivo e subjetivo: estudos sobre a imagem constituinte do corpo
A literatura atual, de modo geral, também descreve um corpo contemporâneo que
busca a sua subjetividade, um corpo ser, único, totalizado, histórico, autêntico (DAOLIO,
1995; GOELLNER, 2013; GONÇALVES, 1994; MATTOS, 2014), ao mesmo tempo,
corrompido pelo culto à aparência, objeto de consumo que forja um status (GOELLNER,
2013; LE BRETON, 2012; PASSOS e GUGELMIN, 2014; XAVIER, 2011).
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Para Passos e Gugelmin (2014), o corpo tem se tornado escravo de padrões de beleza.
Sua identidade é imposta pela boa forma física, medidas perfeitas e projeção de desejos.
Podemos associar essa representação aos atravessamentos históricos das construções de
imagem do corpo vistos até então, que para os autores, seria a transformação do corpo no que
é a sua imagem, efeitos das percepções sociais, e que não foge à ―prisão‖ mencionada por
Focault (2007) em citação anterior.
Goellner corrobora esse pensamento afirmando que:

O corpo que hoje temos, vivemos e sentimos incorporou muitos valores em
voga naquele tempo. Alguns destes valores guardam em nós suas
reminiscências, outros perderam importância ou deles não sobraram
vestígios. Representações de beleza, saúde, doença, vida, juventude,
virilidade, entre outros, não deixaram de existir, apenas transmudaram-se,
incorporaram outros contornos, produziram outros corpos (GOELLNER,
2013, p. 40).

Secchi et al (2009) destacam que no estudo da imagem ou representação do corpo
existe uma ênfase psicológica fomentada por Schilder (1999) e também uma ênfase coletiva
encontrada na teoria de Moscovici. A imagem construída de corpo é constitutiva da imagem
corporal que o sujeito tem do seu próprio corpo, e essa imagem cognitiva é reflexo também de
desejos, atitudes emocionais e interações com os outros. Ao falar de imagem do corpo, é
importante destacar que, segundo Schilder:

Entende-se por imagem do corpo humano a figuração de nosso corpo
formada em nossa mente, ou seja, o modo pelo qual o corpo se apresenta
para nós. Há sensações que nos são dadas. Vemos partes da superfície do
corpo. Temos impressões táteis, térmicas e de dor [...] (SCHILDER, 1999,
p.7).

Para Schilder (1999, p.116-117), ―toda sensação contribui para a construção da
imagem corporal‖ e a percepção visual está associada à nossa relação com o mundo, com
papel importante na formação dessa imagem. Essa percepção também se constrói nas
sensações táteis e sinestésicas, por meio das quais a imagem vai se formando. Assim, as
impressões visuais obtidas dos corpos dos outros podem ser as mesmas que temos do nosso
próprio corpo. Ao dizer que a percepção é o próprio modo do indivíduo perceber, o autor
afirma:

Elaboramos nossa imagem corporal de acordo com nossas experiências,
adquiridas através das ações e atitudes dos outros. Podem ser palavras ou
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atos dirigidos a nosso corpo. Mas as atitudes dos outros em relação a seus
próprios corpos também terão grande influência. (SCHILDER, 1999, p.330331).

Várias áreas do conhecimento têm estudado a imagem do corpo (SCHILDER, 1999;
TAVARES, 2003; FARIA, 2005; CASTILHO, 2001; CAMPANA, 2009; FERREIRA, 2014;
PAPALIA, 2013; DAMASCENO et al, 2006). É possível que tal fenômeno ocorra devido ao
grande interesse em pesquisar aspectos importantes sobre a autoestima e o autoconceito dos
indivíduos.
Em sua proposta de pesquisa, Damasceno et al (2006, p.82) nos mostram que o corpo
vem sendo influenciado por muitas ações socioculturais. Por essa exposição dos corpos, Le
Breton (2012, p. 09) nos revela o quanto ―a expressão corporal é socialmente modulável,
mesmo sendo vivida de acordo com o estilo particular do indivíduo‖. Essa constatação nos faz
refletir como o grupo contribui para dar contornos, e criar sentidos as simbologias
construídas.
Em outra pesquisa em que os temas ―Corpo e Representações Sociais‖ são abordados,
Santiago et al (2012) buscaram compreender as representações sociais de corpo por
adolescentes e as suas construções simbólicas. Demonstraram, nas respostas dos participantes,
conceitos cartesianos, onde corpo e mente eram vistos separadamente e tinham valores
distintos, sem considerar o corpo/ser integro. Os autores relatam resultados baseados em um
corpo objetificado, como produto a ser moldado, pautado em parâmetros ditados como ideais,
com concepções de magreza, beleza, juventude, saúde e tônus muscular na perspectiva de ser
bem aceito socialmente.
Camargo et al (2011, p.265), ao pesquisar representações sociais de corpo por
estudantes dos cursos de Moda e de Educação Física, sobre os conceitos de saúde e beleza,
observaram que a beleza está socialmente vinculada a um padrão rígido. Relatam também a
contribuição determinante da mídia na construção dessa representação social do corpo para
esses grupos.
Santiago et al (2012), em outro trabalho, mais recente, destacaram nos resultados um
valor às práticas corporais como dietas, exercícios e cirurgias, impregnadas como hábitos
comuns. Secchi et al (2009), ao proporem um estudo sobre as representações sociais e a
imagem corporal, constataram que as representações sociais do corpo, para além das
construções mentais, influenciadas pelo coletivo como formas de pensar, influenciavam
diretamente na percepção da imagem corporal. Destacam como resultados três contextos, a
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saber: a aparência e a expressão corporal nas inter-relações; beleza e saúde em padrões de
magreza; e exercícios físicos e a aparência como premissa ao sucesso profissional e pessoal.
Silva (2015, p. 289) ao buscar em sua pesquisa os saberes do corpo, por crianças, cita
Jodelet (2006) ao comentar que a psicologia social tem demonstrado particular preocupação
em observar, nos indivíduos e grupos, o que nos discursos se está realmente falando sobre o
corpo e o que na realidade se faz dele. Mostra como a possibilidade interpretativa de imagem
do corpo no conhecimento do senso comum traz ricas contribuições na formação das
identidades sociais. Aponta, ainda, a importância dos gestos como constructo da comunicação
social, onde ―o corpo torna-se, então, um valioso material de análises das interações sociais‖.
Damasceno et al (2006, 83) propuseram uma investigação a respeito da relação entre
imagem corporal e corpo ideal. Os resultados mostraram uma excessiva preocupação com a
aparência estética, por adultos, e uma exposição demasiada da mídia, pelos ―belos corpos‖,
havendo uma maior compulsão pela anatomia ditada como a ideal. Esta mesma pesquisa
apresentou dados mostrando que crianças acima do peso têm mais tendência a desenvolver
desordens emocionais, como angústia e depressão, além da baixa autoestima, sentindo-se
menos felizes ao atribuírem valores psíquicos ao corpo. Foi mostrado que problemas com a
imagem corporal na infância são acharcados por vários fatores, entre eles: o peso, as
influências socioculturais, os pais, os meios de comunicação e até os brinquedos.
A imagem corporal é reconhecida como um conjunto multidimensional e ativo
formado pelas representações mentais do corpo (SCHILDER, 1999; TAVARES, 2003;
CASTILHO, 2001; CAMPANA, 2009; FERREIRA, 2014; DAMASCENO et al, 2006). Não
é reconhecida como algo pronto e definitivo, alterando-se constantemente. Ela começa a ser
formada na infância, comumente em torno dos dois anos de idade, no reconhecimento ao
espelho, mas vai sendo modificada num processo de transformação constante pelo
crescimento, desenvolvimento e amadurecimento, e pelo meio em que a criança vive.
Castilho (2001) contribui dizendo que a imagem corporal pode ser influenciada por
fatores históricos, em experiências ocorridas no passado e fatores atuais sobre o cotidiano e as
transformações que vem ocorrendo na atualidade. Para ela, neste conceito de corpo, as
percepções da imagem corporal se modificam ao longo da história e em diferentes culturas.
As consequências na imagem corporal podem ser positivas e/ou negativas agindo de forma
preocupante no desenvolvimento, sobretudo de crianças.
A percepção corporal é a imagem própria do sujeito, que influi em seus sentimentos,
suas atitudes, autoconceito sobre suas competências, sua suposta aparência física e sua relação
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interpessoal. A formação dessa imagem, afirma Tavares (2003), é um processo que deve ser
compreendido como instável, em acontecimentos internos e externos do sujeito. Completa
ainda propondo que, no campo da imagem corporal, a mídia tem apresentado contribuições
excessivamente padronizadas na construção de um modelo de corpo ideal único, padronizado,
e de formas no cuidar desse corpo.
Schilder (1999) mostra que a imagem corporal tem sua constituição em três estruturas
corporais sendo elas: fisiológica, libidinal e sociológica. Desta forma, a fisiológica teria
natureza anatômica, a libidinal está associada a relações emocionais e a sociológica leva em
conta o comportamento de um grupo, em relação com a cultura vivida e com experiências
obtidas nas relações interpessoais.

1.3 A imagem do corpo em crianças e a invasão de informações
Durante um tempo, na trajetória histórica da concepção de ser criança, pudemos
observar que a visão social sobre crianças incidia sob a perspectiva da formação da origem da
palavra Infância, do latim, in-fans, referindo-se ao indivíduo que não tem capacidade de falar,
como ressalta Sarmento (2007). Foram construídos mundos e métodos em que elas não
participavam desse planejamento, supondo que não apresentavam ainda conhecimento
suficiente para construir seus próprios valores.
Ariès (2016) relata que dentro da história da infância no século XIV, as crianças eram
simplesmente vistas como um pequeno adulto, não tendo um espaço peculiar à sua idade,
demonstrando claramente a sua invisibilidade no tempo infância. De acordo com o autor: ―[...]
Elas conservaram o antigo modo de vida que não separavam as crianças dos adultos, nem
através do traje, nem através do trabalho, nem através dos jogos e brincadeiras‖ (ARIÈS,
2016, p.41). Nessa passagem histórica, a criança era ensinada pelo adulto a como ser um
―adulto‖ no futuro, sendo negado um tempo presente.
Relacionando essa construção do tempo/infância à criança sem escuta e aquela que
estava sendo preparada para ser no futuro, outras construções, nos dias de hoje, ainda negam o
direito a um momento próprio de desenvolvimento. Em seu livro, ―Corpo-infância”, Arroyo e
Silva (2012) apontam a metáfora de Manoel de Barros ―exercício de ser criança‖ como uma
realidade ao não tempo de viver a infância. Os autores fazem alusão ao termo ―corpoinfância‖ dando-nos o tempo em que esse ser/corpo se encontra. Assim, nos revelam diversas
apresentações da ―precarização dos corpos‖ das crianças, como danos psicossociais que as
crianças vêm sofrendo em sua fase de crescimento e construção.
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Para Steinberg e Kincheloe (2001), a imensidão de recursos tecnológicos, midiáticos e
de consumo tem invadido o imaginário infantil, delimitando padrões estéticos únicos, por
vezes inatingíveis. Assim vai moldando severas marcas na autoestima das crianças sobre seus
corpos. Para as autoras, o comprometimento das percepções em que as crianças estão
submetidas fica limitado e é construído sob valores de status, beleza e promessa de felicidade.
Chombart de Lauwe e Feuerhahn (2001) anunciam esse corpo produtor de sentidos,
demonstrando em sua pesquisa que as ações das crianças são envolvidas com esse padrão
cultural, produto e produtor de cultura. Segundo as autoras, pela perspectiva psicossocial da
Teoria das Representações Sociais tem sido estudado como crianças constroem a
representação social e a subjetividade do seu corpo. Relatam, ainda, a importância do
conhecimento das trocas dos modelos sociais, por meio das interações, uma vez que essa
construção busca modelos que ancoram suas representações de si.
Nas representações sociais de corpo na infância e suas possíveis relações com a
imagem corporal, Xavier (2011) demonstra que é comum a insatisfação corporal das crianças,
e salienta que tanto os meninos quanto as meninas receiam que colegas tenham uma visão
ruim da imagem de seus corpos.
Assim como nos adultos, a imagem corporal nas crianças acontece de acordo com as
suas construções afetivas, cognitivas e sociais. Por meio de suas sensações e percepções, elas
comparam e internalizam as ações em um processo contínuo. Ao internalizar certo padrão, as
crianças podem apresentar em sua imagem corporal atitudes positivas ou negativas. De acordo
com Jodelet (2017, p.273):

[...] o esquema corporal e a imagem corporal do corpo, representação
espacial do próprio corpo, de base fisiológica e estrutura libidinal, são
capazes de relatar comportamentos corporais e relações que o sujeito
mantém consigo mesmo, com os outros e com o mundo.

Na construção dos significantes de corpo para o ser contemporâneo, Le Breton (2012,
p. 350) traz uma dualidade sofrida, onde de um lado existe um corpo frágil, falho, necessário
de remodelação, um corpo amaldiçoado, produto da infelicidade. De outro, um corpo que
projeta, que traz bem-estar, que modela a aparência, ―objeto privilegiado2‖ de cuidado.
Para Steinberg e Kincheloe (2001), outras formas influenciadoras de nosso tempo
incidem em uma desorganização de fundamentos básicos à saúde das crianças. As tecnologias
oferecidas são produtoras de imagens forjadas no status, na beleza e na felicidade, onde o real
2
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e o imaginário se confundem. Para as autoras, a mídia, oferecida sem critérios às crianças na
atualidade veiculam excessivas informações superficiais e sem confiabilidade, sobre
quaisquer temas, desde compra de produtos, violência, política, conflitos e até sexualidade.
Miranda (2013) chama atenção para os transtornos psicossociais, e para a recorrência
desses transtornos, como vem acontecendo com a depressão infantil, que traz como
características os transtornos de humor, os quais alteram a função da mente, modificando a
maneira como a criança vivencia e entende a realidade.
Bahls (2002) contribui com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS),
referindo-se ao aumento significativo da depressão populacional, de forma geral, e mostrando
que ela ocupará a segunda maior causa de problemas na saúde no ano de 2020, só perdendo
para as doenças cardíacas, não estando as crianças livres do mesmo problema.

1.4 O corpo no desenvolvimento global da criança
O conhecimento sobre o desenvolvimento humano e o contexto vivido na fase de nove
a 10 anos fazem parte de um escopo que contribui diretamente para a análise e o
entendimento dos fenômenos que caracterizam conceitos formulados para essa pesquisa. As
questões psicossociais atreladas à imagem do corpo e aos inúmeros problemas
contemporâneos também decorrem do momento de desenvolvimento global em que a criança
se encontra.
Palácios (2004, p. 15) afirma que: ―As pesquisas que comparam o desenvolvimento
psicológico em pessoas de diferentes culturas nos vacinaram contra o etnocentrismo, que
consiste em acreditar que se pode aplicar a ―todos‖, o que é característico a ―nós‖. Nesse
sentido, estudos que se fundamentam em representações sociais, na perspectiva moscoviciana,
buscam conhecer como processos representacionais se formam em grupos específicos.
A Psicologia do Desenvolvimento, em seu campo de estudos, demonstra hoje trabalhar
com múltiplas influências, por exemplo: espécie, cultura, momento histórico, grupo social e
individual. Coll (2004) propõe que a psicologia busca aproximar questões do
desenvolvimento ser humano a seus períodos de evolução, elaborando assim conceitos
interligados, que deem suporte ao pleno desenvolvimento individual. Piletti et al (2014, p. 17)
reforçam dizendo que a psicologia ―na contemporaneidade busca romper com a dicotomia
sujeito/objeto‖.
O conceito de desenvolvimento humano é fundamentado e estabelecido desde o
momento que se dá a concepção até o término daquela vida, e esse processo é formado de
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contínuas transformações. É observado sob três aspectos importantes: o desenvolvimento
físico, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento psicossocial. (FELDMAN e
PAPALIA, 2013; PALACIOS, 2004).
Desta maneira, os autores concluem que os estudos voltados à infância têm como
objetivo acompanhar o desenvolvimento das experiências construídas enquanto fase inicial da
vida. Esses estudos são importantes por revelarem mudanças, positivas ou negativas, que
podem acontecer ao longo de todas as outras fases da vida do indivíduo.
Neste estudo, utilizaremos o conceito de Feldman e Papalia (2013) para a perspectiva
demográfica que se refere à faixa etária. Os autores caracterizam a infância como sendo
dividida em três partes: a Primeira Infância (do nascimento aos três anos); a Segunda Infância
(dos três aos seis anos) e a Terceira Infância (dos seis aos onze anos). Como já enunciado,
esta pesquisa foi realizada com crianças de nove aos dez anos, que se localizam na Terceira
Infância. Os autores destacam, para esse período, um momento de profundas mudanças pelos
avanços físicos, cognitivos e psicossociais.
Ao mostrar estudos sobre o desenvolvimento do corpo, os autores trazem as
contribuições para os avanços físicos com o destaque a relação interdependente, entre avanços
cognitivos e o crescimento físico do corpo. Para esse crescimento físico, relatam que mesmo
sendo ele mais lento, age conjuntamente com o cognitivo no desenvolvimento das habilidades
motoras, dando uma melhor possibilidade na organização dos sistemas sensorial e motor e na
inter-relação das apropriações relativas ao corpo. O movimento assim fica mais refinado, mais
preciso, executado de forma mais completa aos comandos do que se quer fazer. (PILETTI ET
AL, 2014; PAPALIA E FELDMAN, 2013; COLL ET AL, 2004).
Papalia e Feldman (2013) destacam que a preocupação com a imagem corporal tornase importante, sobretudo entre meninas, que demonstraram insatisfação geral com o peso,
mesmo não precisando emagrecer. Os autores destacam a influência de brinquedos nessa
imagem construída.
Nos avanços cognitivos iremos transcorrer com base em uma abordagem piagetiana
(PILETTI ET AL, 2014; PAPALIA E FELDMAN, 2013; COLL ET AL, 2004). Piaget
desenvolveu estágios cognitivos: o quarto estágio foi denominado de estágio das operações
concretas (dos sete aos onze anos), em que as crianças se apropriam de operações cognitivas e
desenvolvem um raciocínio lógico sobre o mundo. Elaboram assim pensamentos mais
complexos sobre si, sendo menos egocêntricas e permitindo maior estabilidade emocional.
Porém, o desenvolvimento da autoconfiança será preponderante em seu desempenho escolar.

30

Destacam-se para esse estágio cognitivo capacidades como: pensamento espacial,
causa e efeito, categorização, seriação e inferência transitiva, raciocínio indutivo e dedutivo,
conservação, números e matemática. A linguagem também é bem desenvolvida, aumentando
o repertório vocabular e as capacidades de interpretação.
Os avanços psicossociais têm um papel fundamental neste período. Deles entrelaçamse também os avanços físicos e cognitivos, tornando uma cadeia interdependente (PILETTI et
al, 2014). Assim, o desenvolvimento psicossocial é caracterizado pelas alterações na
personalidade e nos relacionamentos (PAPALIA et al., 2013). Para os autores, nessa fase
existe uma tomada de consciência de seus próprios sentimentos e de seus sentimentos pelo
outro. Desse modo, a expressão emocional fica mais controlada.
Essas capacidades se constituem em influência para a autoestima e para
ressignificações na sua socialização. O corpo relatado com clareza oralmente e graficamente
apresenta aspectos onde a imagem corporal já está bem consolidada, principalmente dos nove
aos onze anos. As representações mentais do próprio corpo e do movimento em relação ao
espaço e ao tempo são apresentadas com bastante eficiência. (COLL et al, 2004).
O desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial envolve igualmente o contexto
vivido, que também exerce ação conjunta sobre esse desenvolvimento. Cada esfera contribui
de forma diferente na construção da pessoa em desenvolvimento (PILETTI ET AL, 2014;
PAPALIA E FELDMAN, 2013; COLL ET AL, 2004). As múltiplas possibilidades e
contextos em que esse desenvolvimento é produzido dificilmente irão se reduzir a um
conceito unitário, a uma explicação comum. Porém, essa diversidade, também gera conceitos
sociais, apreendidos pelos sujeitos em suas percepções provocadas pelo contexto cultural, o
que introduz novamente as variações de conceitos.

1.5 O corpo-criança na pesquisa
Ao buscar um conceito de corpo no qual se pudesse trabalhar nessa pesquisa, optamos
pelo conceito fundamentado na sociologia do corpo, de um corpo total, integro: um corpo que
não se considera meramente biológico, mas que age e interage com o social. Esse corposujeito, ao mesmo tempo múltiplo e singular, é expresso por Le Breton (2012, p. 30) como um
ser ―indissociável‖.
Assim diz:
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O homem e o corpo são indissociáveis e, nas representações coletivas, os
componentes da carne são misturados ao cosmo, a natureza, aos outros. A
imagem do corpo é aqui a imagem em si, alimentada pelas matérias
simbólicas que mantêm sua existência em outros lugares e que cruzam o
homem através de uma fina trama de correspondências. O corpo não se
distingue da persona e as mesmas matérias-primas entram na composição do
homem e da natureza que o cerca.

Portanto, ao nos referirmos sobre o corpo, em toda pesquisa, descartamos a
possibilidade de tratá-lo meramente em seu aspecto físico externo, entendendo a criança
dotada de toda sua historicidade e vivência, de suas múltiplas experiências e das
representações que estão inseridas em suas construções sociais.
Greiner (2005) corrobora a apresentação desse corpo único, considerado também
como nossa identidade transitória, mutável em seu percurso de vida. O corpo, segundo a
autora, é um ―corpo vivo‖, entendido como ―ser um corpo‖ e não somente por ―ter um corpo‖.
O desenvolvimento dos conceitos relacionados à Educação traz na fala de Freire
(1999, p. 57) um corpo consciente, único, totalizado, completo. Para o autor, o sujeito deve
ser autor da sua história, corpo-sujeito, livre das amarras do poder que insiste em modular
padrões para servi-lo. Esse corpo-sujeito capaz de ―intervir no mundo‖ transcende as
determinações de ser, rompe barreiras e modifica o ―status quo‖ (FREIRE, 1999, p. 57).
Desta maneira, esse estudo privilegia a escuta da criança para o tema do corpo, dando
oportunidade de se ouvir a expressão dos sujeitos em questão, seus olhares sobre esse tema e
perceber suas representações. Como afirma Andrade:

Ao se anunciar crianças sujeitos no contexto de estudos em representações
sociais o que se pretende é sensibilizar o olhar de pesquisadores sobre a
visibilidade cívica das crianças que, embora apresentem padrões variados de
coesão grupal e de partilha de significados, são portadoras de processos
simbólicos que as autorizam a produção de sentidos e a reinterpretação da
realidade, tanto no âmbito individual, quanto no grupal (ANDRADE, 2014,
p. 151-15).

Ao propor a pesquisa, com a intenção de ouvir seus atores sociais, temos a
possibilidade de observar que as construções feitas são produtos de suas próprias
representações, e não somente de possíveis interpretações. Sua imagem de corpo representado
remete a imagem de si ou daquilo que tem levado acreditar que seja o corpo ideal, sustentado
por símbolos constituídos em seu grupo, que se amparam em tantos outros símbolos que
constituem a sua rede de influências.

32

2 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

2.1 A teoria moscoviciana das representações sociais
Em consonância com estudos que valorizam a aprendizagem social do corpo, a
pesquisa foi orientada sob a perspectiva das TRS. A teoria nos traz a perspectiva de como a
relação e a pertinência do tema sobre corpo podem colaborar para a reflexão das regulações e
padronizações exercidas no cotidiano de crianças, que envolvem a construção do seu eu.
Essas regulações mostram ter influência direta com a autoestima, a construção da autoimagem
e com o desenvolvimento psicossocial da criança, mostrando como estudo é de fundamental
importância na ajuda do conhecimento e crescimento na área da educação. Jodelet (2017)
mostra que são recorrentes as aproximações entre influências sociais e comportamento
individual, assim contribuindo para estudos envolvendo o ―corpo‖:

A esse título, o corpo aparece como tema privilegiado para a pesquisa sobre
representações sociais, no que ele permite encontrar o social no próprio seio
do individual e que se aparenta aos objetivos tradicionalmente considerados,
quando se quer identificar o sistema cognitivo, cujos conteúdos e
organização refletem posições variáveis segundo os grupos sociais
(JODELET, 2017, p. 272 e 273).

Desenvolvida na psicologia social, a Teoria das Representações Sociais (TRS) atua no
campo das ciências sociais e humanas (sociologia, antropologia, linguística, ciências políticas,
por exemplo). No Brasil foi introduzida por brasileiros que estudaram na França nos anos de
1970, chegando ao Brasil nos anos 1980. Como afirma Almeida (2009, p. 715):

[...]. Atualmente, o estudo das RS encontra-se em plena expansão no Brasil e
se observa uma clara ampliação das áreas que têm aderido a este referencial,
incluindo, em um primeiro momento, Educação, Saúde e Serviço Social,
seguidos pela História, Sociologia, Antropologia, Geografia, Comunicação e
Meio Ambiente.

Na construção e na elaboração da teoria, Moscovici (2012) teve interesse em estudar
como conhecimentos do senso comum gerados e compartilhados por grupos recebem
influências de ações sociais e, da mesma maneira, como as ações sociais interferem no
conhecimento do senso elaborado por indivíduos/grupos. Seus estudos não se limitaram em
saber o conteúdo desse conhecimento, mas enfatizaram também os processos de sua
produção. Os estudos de representação social mostraram uma realidade diferente das
representações coletivas propostas por Durkheim, que eram estáticas, homogêneas em uma
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sociedade do final do século XIX estudada pelo autor. Moscovici (1976/2012) propõe que as
representações sociais se adaptam com maior complexidade na dinâmica das sociedades da
metade do século XX, variando em relação ao contexto social dos grupos. Essa proposta é
evidenciada na fala de Duveen (2007, p. 15):

Por conseguinte, enquanto Durkheim vê as representações coletivas como
formas estáveis de compreensão coletiva, como poder de obrigar que pode
servir para integrar a sociedade como um todo, Moscovici esteve mais
interessado em explorar a variação e a diversidade das ideias coletivas nas
sociedades modernas. Essa própria diversidade reflete a falta de
homogeneidade dentro das sociedades modernas, em que as diferenças
refletem uma distribuição desigual de poder e geram uma heterogeneidade de
representações (DUVEEN, 2007, p.15).

Para Jodelet (2001, p.17), as representações sociais são de grande importância na vida
cotidiana, ao nos mostrarem o quanto necessitamos saber, o quanto temos a ver com o mundo
que nos cerca, as representações ―circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e
veiculadas em mensagens e imagens midiáticas‖. A autora afirma que a teoria trata de
fenômenos que são comunicados e partilhados em um grupo social, buscando estudar, ter
conhecimento, esclarecimento sobre determinados objetos sociais ligados a práticas sociais.
Segundo Moscovici (2012, p. 47), a representação social se refere a uma ―ciência
coletiva, sui generis, destinada à interpretação e à formação do real‖. Assim ela expressa uma
teoria de como os saberes são produzidos, observando e identificando o processo da
elaboração de estruturas mentais que formam conceitos no pensar coletivo de um grupo, sobre
algum objeto de interesse, através de suas comunicações.
Para Sá (2015, p. 183), o termo representações sociais nos remete tanto a ―[...] um
conjunto de fenômenos quanto o conceito que os engloba e a teoria construída para explicálas‖. Para o autor, a representação social é sempre uma representação de alguma coisa
(objeto) e de alguém (sujeito/grupo). As características do sujeito e do objeto terão uma
incidência sobre o que ele é. O autor afirma que, ao conhecer a TRS, percebemos como ela
pode ser um recurso de fundamental importância para pesquisar o pensamento e as
construções de realidade de um grupo sobre determinado assunto, assim como suas práticas
inter-relacionadas a esse pensamento.
É importante salientar que Moscovici (2012) considerava as representações sociais ao
mesmo tempo como ilusórias, contraditórias e verdadeiras ao revelar uma realidade das
pessoas que as representam. Tal realidade pode se mostrar subjetiva, sendo ela realidade dos
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indivíduos com o próprio corpo, e social baseada na interação social que envolve
comunicações extraídas da relação Eu-Outro. Ora, fica bem evidente essa característica da
TRS, uma vez que compreendemos que ela é produzida por sujeitos constituintes de um grupo
social. Tais corpos- sujeitos também estão situados em uma realidade contraditória, sendo
mutáveis e mutantes.
Assim, as representações sociais estão ligadas a toda e a qualquer forma de
comunicação.

Por meio do conhecimento construído no dia a dia, os indivíduos se

comunicam e trocam pensamentos, formulam ideias e formam aquilo que denominamos de
conhecimento do senso comum.
Segundo Abric (2001), a noção de representação social cria um novo campo de
estudos no sentido de verificar e compreender melhor as interações sociais. Dentro dessa
perspectiva, as representações sociais são uma construção cognitiva ativa no meio e terão
papel criador no processo de elaboração de condutas. Assim relacionarão a pergunta e a
resposta contidas nela mesma, como uma ação contínua de um indivíduo em um cotidiano
vivido e por ele representado.
Jodelet (2001) atenta sobre a utilização da TRS em várias esferas de pesquisas, e
afirma terem as representações sociais características fundamentais para a sua utilização em
diversos campos de estudos, sendo elas: a vitalidade, a transversalidade e a complexidade.
O princípio da vitalidade se refere ao desenvolvimento da noção e das várias
possibilidades de interpretação que fazem a teoria crescer e criar novos estudos teóricos para
si, novas perspectivas e a certeza de uma teoria viva em constante processo de mudanças.
Sobre a transversalidade, alega ser ela uma teoria que consegue abarcar estudos tanto no
campo da sociologia quanto no campo da psicologia, devido à grandeza de uma teoria
psicossocial. E por fim, sua noção de complexidade mostra que seus estudos devem envolver
os processos sociais, assim como, os processos individuais na construção de um sistema
teórico de complexidades. A autora continua:

Mas é necessário dizer: as representações sociais devem ser estudadas
articulando elementos afetivos, mentais e sociais e integrando, ao lado da
cognição, da linguagem e da comunicação, a consideração das relações
sociais que afetam as representações e a realidade material, social e ideal
sobre a qual elas intervêm (JODELET, 2001, p.8).

Ao se referir à TRS, Sá (2015, p.192) retoma Moscovici (1976/2012) ao lembrar a
existência de dois universos pensantes, sendo eles o Universo Consensual e o Universo
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Reificado3. Assim explica que o universo de pensamento reificado se apresenta como um
pensamento elaborado nas ciências, na objetividade do ―rigor lógico e metodológico‖,
fundamentado no pensamento erudito, demonstra hierarquia de valores pela certeza cientifica.
Já o pensamento consensual é construído através de várias significações que os indivíduos
fazem em seus cotidianos, o pensamento exprime aquele grupo. Essas definições partilhadas
pelos membros de um mesmo grupo constroem, para esse grupo, uma visão consensual da
realidade. Esta visão que pode entrar em conflito com a de outros grupos, é um guia para as
ações e trocas cotidiana.
Explica assim que, nos universos reificados, a sociedade ocupa papéis e colocações
graduadas, e a participação dos ocupantes e importância de fala dependerá de sua qualificação
diante da situação exigida. Já no pensamento consensual, propriamente da estrutura da palavra
que a determina, há um consenso, os indivíduos são vistos sob uma dinâmica de igual valor de
fala, manifesta opiniões diante de observações, e criam seus significados entre os grupos.
Conhecida como a ―grande teoria”, a TRS teve vários desdobramentos, mas as
maiores inserções vieram a partir de Jodelet, Abric e Doise, seguidores de Moscovici. Esses
apresentaram diferentes formas de enfoque de investigação para as representações. Almeida
(2009, p. 716), comenta que a Escola Brasileira de Representação Social se estrutura em torno
de três abordagens teóricas: ―a Abordagem Processual estudada por Denise Jodelet; a
Abordagem Estrutural, estudada por Jean-Claude Abric e também a Abordagem Societal, por
Willen Doise‖.
Desta maneira, define Sá (1998), que todas as abordagens já se encontram
contempladas na vertente comum da perspectiva moscoviciana. Segundo o autor, as
abordagens buscam complementá-las e essas são determinantes nos processos de pesquisa
sobre as representações de determinado grupo social a respeito de um objeto.

2.2 O Modelo Figurativo da Representação Social
Moscovici (2012), ao pensar na TRS, questionou se a psicanálise era uma ciência
explicativa. Assim fez uma pesquisa entre os anos de 1951 a 1955, com novecentos e
cinquenta pessoas de várias classes sociais, sobre o que seria a Psicanálise para elas. As
respostas demonstraram ao autor que os participantes não conseguiam explicar com clareza o
que era a Psicanálise:
3
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Ciência, terapia, prática não definida, a psicanalise é sempre percebida
através de alguns atributos que contribuem mais para distingui-la que para
circunscrever seu domínio. A ―novidade‖ que a destaca da massa de
conhecimento psicológico constitui um dos signos (símbolos marcas) que,
acrescentado a alguns traços originais, fixam a atenção e bastam para
individualiza-la (MOSCOVICI, 2012, p.105).

Desta maneira, Moscovici (2012, p.108) afirma que: ―A designação da psicanálise
como ciência do inconsciente e de sua relação com o consciente reflete ao mesmo tempo a
teoria e a concepção estilizada e preestabelecida dos processos existenciais‖. Para esses
processos existenciais, Moscovici observou, entre leigos, a própria estrutura da personalidade,
como o ―consciente‖ e o ―inconsciente‖, (o externo e o interno), e a luta de um com o outro,
gerando a ―repressão e recalque‖.
Ainda dentro de sua pesquisa, Moscovici (2012) observou a frequência de palavras
que surgiram em relação ao conhecimento psicanalítico de pessoas que não eram especialistas
na área. Destacou entre elas: complexo, recalque, consciente e inconsciente. Com esse
conjunto de palavras Moscovici elaborou um esquema, ou modelo figurativo, para expressar a
representação social da psicanálise para leigos (não cientistas), conforme a Figura 1:

Figura 1- Modelo figurativo da representação social da psicanálise.
Inconsciente

Recalque

Complexo

Consciente

Fonte: MOSCOVICI (2012, p. 108).

Analisando a formação das representações sociais e a formulação do seu esquema
figurativo, Moscovici explicitou dois processos formadores da representação social, sendo
eles: a ancoragem e objetivação. Como afirma Campos (2017, p. 33), esses processos
explicam como ocorre a aprendizagem de algo e, para o autor, é através do processo de
ancoragem que se sustenta a teoria: ―[...] a ancoragem toma a forma de tornar familiar o que é
não familiar‖.
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Jodelet (2001) aponta que a objetivação é um processo que transforma um conceito em
uma imagem concreta, e descreve três fases desse processo: construção seletiva;
esquematização estruturante; naturalização. No primeiro momento, as informações são
selecionadas e deslocadas de seu contexto, ou seja criadas pelos sujeitos/grupos, de acordo
com seu contexto. O segundo momento, o esquema, ou núcleo figurativo, tem um princípio
organizador. O indivíduo procura tornar um objeto novo em algo familiar, criar um modelo,
uma analogia com o objeto. No terceiro momento, a naturalização, o indivíduo naturaliza
elementos da ciência em sua realidade, integrando-os em seu dia-a-dia (por exemplo, uma tal
pessoa é ―complexada‖). O que era desconhecido é ressignificado.
A objetivação consiste em tornar concreto um determinado conceito ou objeto
abstrato, seria uma organização de um conhecimento, a recepção de um conceito a respeito de
algo adequado ao universo consensual. A objetivação de um determinado conceito ou objeto
depende do sistema de valores do grupo.
A ancoragem é um processo de assimilação do novo, é um reconhecimento de um
conceito aproximado ao que já se conhecia, exigindo pontos de referência para se apoiar
(ancorar). A partir das experiências e dos esquemas já estabelecidos é que o objeto da
representação é pensado, estabilizando ideias e mostrando-se como fato real para aquele
grupo. Para Campos (2003, p. 34):
Ora acontece que a ancoragem não é um processo estático, que intervém
somente nos momentos de gênese ou transformação. Seria mais exato dizer
que a ancoragem é um processo permanente nas representações sociais, pelo
qual a representação cria e mantem vivas suas raízes nos sistemas
sociocognitivos. De algum modo, pode-se considerar que o estudo da
ancoragem é o estudo dos processos sociais e cognitivos que sustentam viva
a representação.

Através da ancoragem tornamos familiar um conceito ou objeto representado e a
objetivação é a concretização das ideias em imagens. Ao descrever as representações sociais
como ―fenômenos cognitivos‖, Jodelet (2001) nos dá dicas de que são elas responsáveis por
orientar e organizar as práticas sociais. Assim explica:

Como fenômenos cognitivos, envolvem a pertença social dos indivíduos
com as implicações afetivas e normativas, com as interiorizações de
experiências, práticas, modelos de condutas e pensamento, socialmente
inculcados ou transmitidos pela comunicação social, que a ela estão ligadas.
Por isso, seu estudo constitui uma contribuição decisiva para a abordagem da
vida mental individual e coletiva (JODELET, 2001, p. 22).
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Esse ―modelo‖, descrito como ―figurativo‖, tem a intenção de classificar as
informações caracterizando os termos da representação. Assim, Moscovici (2012, p. 115) o
descreve como um ―[...] ponto comum entre teoria científica e a representação social‖, ―[...]
expressão geral e abstrata de uma série de fenômenos torna-se, na representação, tradução
imediata do real‖ e ―O modelo associa os elementos indicados numa sequencia autônoma com
dinâmica própria[...]. Ao penetrar no meio social como expressão do real, o ―modelo‖ se torna
naturalizado.

2.3 TRS- Estudos sobre representações sociais de corpo
Teves (2007, p. 46-47) afirma que ―[...] cada cultura constrói sua imagem corporal que
se institui como maneiras próprias de ver e viver o corpo‖, explicando que a imagem corporal
é a forma como cada um cria sentidos com relação ao seu corpo. O sentido dessa imagem
remete às imagens do grupo vivido e se constrói pelas relações estabelecidas: por vezes por
proximidades outras por distanciamento. Assim uma imagem social do corpo é formada, ―um
símbolo que provoca sentidos de identificação ou rejeição dos sujeitos em relação a
determinadas imagens‖.
Goetz et al (2008, p. 226), ao pesquisarem representações sociais do corpo,
propuseram uma pesquisa em três revistas de circulação nacional: Boa Forma, Estilo e Saúde,
dos anos de 2005 e 2006. Tal estudo mostra como resultados duas temáticas com relação ao
corpo, predominantes nesses veículos midiáticos: uma de caráter físico, e outra enquanto
unidade físico-psíquica.
Segundo os autores, o primeiro aspecto demonstrou a preocupação com o
embelezamento, com uso de procedimentos diversos de intervenção em prol do alcance de um
padrão estético ditado como ideal, enfatizando ―a beleza associada ao corpo magro, jovem e
bem definido‖ (GOETZ et al; 2008, p. 234). Indicam também como resultados, a obtenção de
saúde e a prática de exercícios para ―melhoria‖ da forma do corpo para uma visão do
embelezamento.
Já o segundo aspecto, físico-psíquico, enfatizou questões subjetivas preconizando:
bem-estar, equilíbrio e busca pela felicidade em geral. O culto ao corpo ficou evidenciado nas
reportagens e seções do interior das revistas, corroborando a significação atribuída ao corpo
atualmente.
Em pesquisa sobre as representações sociais de corpo por estudantes dos cursos de
Moda e de Educação Física, Camargo et al (2011, p.265) mencionam conceitos de saúde e

39

beleza socialmente abarcados em um padrão rígido. Constatou-se ainda que ―a beleza aparece
como o primeiro aspecto na formação da impressão inicial entre as pessoas em suas interrelações‖.
Assim, os autores mostram a contribuição determinante da mídia na produção dessa
representação social do corpo. Ainda, sob outros aspectos levantados na pesquisa citada,
concluiu-se que: o excessivo culto ao corpo, como uma imposição a um padrão socialmente
construído, leva até mesmo a ser mais importante do que a própria saúde corporal, dando
pistas de uma percepção equivocada do bem-estar e do equilíbrio emocional.
Santiago et al (2012) também destacaram resultados de um comportamento
valorizando práticas corporais como: dietas, exercícios e cirurgias, utilizadas como hábitos
corriqueiros. Até certa naturalização da anorexia, patologia que acomete pessoas a
enxergarem o próprio corpo de forma diferente, além das influências sofridas para que esses
jovens estejam socialmente aceitos, dando pistas das práticas sociais na vida contemporânea:

Na verdade vivemos num tempo em que meios de comunicação social
produzem e veiculam todo um discurso sobre e para o corpo, dizendo como
é que as mulheres e os homens se devem vestir, comer, maquiar, divertir,
mudar, comportar e até praticar exercício físico. Todas estas práticas
corporais constituem um conjunto de relações de saber-poder que produzem
as formas de ser e de estar no mundo dos sujeitos (SANTIAGO et al; 2012,
p. 627).

O estudo do corpo, assim como da sua imagem para crianças nos traz importantes
reflexões sobre os dias atuais. Muitos autores, ao perceberem a influência e a mudança no
comportamento contemporâneo, buscaram pesquisar o tema, utilizando a TRS como a teoria
que busca o conhecimento do senso comum a respeito de um objeto. Os artigos pesquisados
trouxeram contribuições significativas para a expansão da teoria.

2.4 Os estudos sobre representação social e a criança
A pesquisa apresentada utiliza como proposta a abordagem processual das TRS,
defendida por Jodelet. Sá (1998) aponta que nessa abordagem há uma sensível manutenção
dada à origem da teoria constituída por Moscovici. Ela se utiliza de uma forma descritiva com
vista a uma base empírica, de forma a ser uma pesquisa baseada na experiência e na
observação, estreitando as análises necessárias a se fazer sobre a produção dos dados gerados
sobre o corpo. Essa sustentação relaciona-se com a ação vivida ou que dela resulta. De acordo
com o autor:
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Por outro lado, no que se refere aos processos e estados das representações
sociais, a pesquisa se ocupa dos suportes da representação (o discurso ou o
comportamento dos sujeitos, documentos, praticas, etc.), para daí inferir seu
conteúdo e sua estrutura, assim como da análise dos processos de sua
formação, de sua lógica própria e de sua eventual transformação (SÁ, 1998,
32).

Para o universo da infância, escolhido como objeto de estudo nesta pesquisa,
Chombart de Lauwe e Feuherhahn (2001) afirmam que as representações são recorrentes e
formadas nas interações da criança com seu meio. Essa afirmação nos leva a refletir sobre as
representações das crianças sobre diversos objetos, e como se processa a construção dessa
representação, dentro de seus grupos sociais. As exposições das autoras nos permitem pensar
em representações sociais na infância e suas relações com o processo da construção de suas
subjetividades, através das comunicações. Mostram assim tal importância afirmando que:

A representação é um mecanismo de capital importância na infância. Ela
aparece como um instrumento de cognição, que permite à criança interpretar
as descobertas no meio físico e social, realizada por meio de suas sensações,
ações e experiências conferindo-lhes um sentido e valores fornecidos pelo
meio, principalmente em suas relações e trocas com o outro. Desse modo, a
representação é, ao mesmo tempo, instrumento de socialização e de
comunicação (CHOMBART DE LAUWE E FEUHERHAHN; 2001, p.281).

Tais princípios servem como suportes, e estes são alicerçados nos discursos das
pessoas e dos grupos que demonstram comportamentos e práticas sociais semelhantes. Além
disso, podem ser utilizados, ainda, documentos e registros em que as ações refletem tais
meios. Sá (1998), ao citar Jodelet, afirma que a utilização de entrevistas em profundidade é
sempre valorizada.
Sá (2015), ao revelar algumas das abordagens usadas no campo de pesquisa, nos
convida a refletir que a Abordagem Processual, a Abordagem Societal, a Abordagem
Estrutural ou qualquer outra abordagem do campo das TRS, não podem ser compreendidas
sem vinculação à TRS. Estas agem de forma a complementar a teoria maior. Nesse estudo em
que adotaremos a teoria moscoviciana e a abordagem ―processual‖, atualmente chamada de
―sociogenética‖, optamos por fazê-lo por acreditar que ela está mais próxima do modo como
compreendemos estudos sobre ―criança‖ e ―corpo‖, em uma perspectiva qualitativa, conforme
explicitado a seguir.
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3. Um corpo pesquisador

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando,
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me
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indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e
me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou
anunciar a novidade (PAULO FREIRE, 2002, p.14).

3.1 Características da pesquisa

Para o objeto de pesquisa apresentado, sobre as representações sociais de corpo por
crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental, a Teoria das Representações Sociais se
mostrou como uma adequada ferramenta para averiguar o pensamento e as construções
simbólicas do grupo. A pesquisa de caráter qualitativo pode propor diversas metodologias
apresentando como recursos: geração de dados, análise de conteúdo e instrumentos. Para
Minayo (2014, p.57), o estudo qualitativo ―[...] se aplica ao estudo da história, das relações,
das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações
que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos,
sentem e pensam‖.
Alves-Mazzotti (2008) e Bauer e Gaskell (2008) dão para esse tipo de pesquisa
características de: ser uma interpretação, ser subjetiva, apresentar-se com um formato de
investigação flexível, demonstrar interesse pelo processo, apresentar possível influência para
entre pesquisado e pesquisador, na maioria das vezes de ser feita por uma amostragem
pequena, da análise dos dados ser interpretativa e descritiva e dos resultados serem limitados
ao contexto.
Assim, muitos dos aspectos envolvidos em uma pesquisa qualitativa não são
controláveis, mas difíceis de serem interpretados, generalizados e reproduzidos, uma vez que
os sujeitos participantes irão agir segundo seus valores, sentimentos, experiências, cultura.
O conhecimento e o aprofundamento dos tipos de pesquisa a se fazer tornaram-se
úteis, assim como a análise dos procedimentos utilizados nas tomadas de decisões ao que se
queria pesquisar. De acordo com Bauer, Gaskell e Allum (2008, p. 19):

E útil distinguir entre quatro dimensões na investigação social. Estas
dimensões descrevem o processo de pesquisa em termos de combinações de
elementos através das quatro dimensões. Primeiro, o delineamento da
pesquisa de acordo com seus princípios estratégicos, tais como o
levantamento por amostragem, a observação participante, os estudos de caso,
os experimentos quase experimentos. Segundo, há os métodos de coleta de
dados, tais como a entrevista, a observação e a busca de documentos.
Terceiro há os tratamentos analíticos dos dados, tais como a análise de
conteúdo, a análise retórica, a análise de discurso e a análise estatística.
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Finalmente, os interesses do conhecimento referem-se à classificação de
Habermas sobre o controle, a construção de consenso e a emancipação dos
sujeitos do estudo.

3.2 Lugar da pesquisa
Buscando contemplar as quatro dimensões acima na investigação social e atendendo
ao delineamento do estudo, a pesquisa foi realizado em um instituto público federal, o
Colégio Pedro ll, em Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. O Colégio Pedro II é uma
tradicional instituição pública de ensino básico do Brasil, fundado em 2 de dezembro de 1837,
tendo hoje 180 anos. É conhecido no Rio de Janeiro por ser responsável pela formação de
alunos que se destacaram por suas carreiras profissionais e influência na sociedade. Conta
com 14 campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro, um em Niterói e um em Duque de
Caxias, e um Centro de Referência em Educação Infantil, localizado em Realengo. Com mais
de 12 mil alunos, o Colégio Pedro II oferece turmas na Educação Infantil, no ensino
fundamental primeiro e segundo segmento, no Ensino Médio Regular e Integrado, além da
Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Também oferece cursos na pós-graduação Lato Sensu
e Stricto Sensu. No Lato Sensu, os cursos são nas áreas de: Educação Psicomotora, Programa
de Residência docente, Ciências Sociais e Educação Básica, Educação Matemática, Ensino de
História da África, Linguística e Práticas docentes em espanhol, Ereribá, Artes Visuais. E no
Stricto Sensu: Mestrado Profissional em Educação Básica; Mestrado Profissional em
Matemática; Mestrado Profissional em Educação Tecnológica.
A Unidade Realengo foi a oportunidade do Colégio se fazer presente na Zona Oeste,
região carente do Rio de Janeiro em equipamentos públicos e infraestrutura. Começou a
funcionar de forma provisória em 6 de abril de 2004, inicialmente em uma escola municipal e,
no ano seguinte, em um centro comunitário cedido pela paróquia local. No início de 2006, foi
transferido para uma área de cerca de 40 mil m² onde no passado funcionou uma fábrica de
cartuchos do Exército. Tombada pelo município e depois cedida pelo Governo Federal ao
Colégio Pedro II, a construção passou por reformas para abrigar a nova unidade, inaugurada
oficialmente em 2007 pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva. Em 2010, começou a
funcionar no mesmo complexo a Unidade de Realengo I.
O campus escolhido, Unidade de Realengo I, atende ao ensino dos primeiros anos do
Ensino Fundamental e a escolha do local de pesquisa deve-se ao fato da pesquisadora atuar
como docente de Educação Física neste estabelecimento, e com isso ter o acesso favorecido
ao campo de estudo e a seus principais agentes. O acesso dos alunos à instituição é feito por
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sorteio, e pelo seu ensino ser bastante reconhecido, devido aos recursos que o Colégio
oferece, há uma incidência da presença de alunos de diferentes bairros do Rio de Janeiro,
contemplando a zona oeste, zona norte, zona sul e baixada fluminense.

3.3 Os protagonistas da pesquisa
O interesse específico pelo grupo de faixa etária escolhido, dos nove aos dez anos, se
deu a partir de uma prática comum, nas aulas de educação física, onde colhemos dados
antropométricos das crianças. Este levantamento tem como objetivo verificar a altura e o peso
dos alunos, e através da curva de crescimento da Organização Mundial de Saúde (OMS),
abordar questões pedagógico/corporais junto às crianças, sobre seu Índice de Massa Corporal
(IMC) e sobre práticas saudáveis para uma melhor qualidade de vida.
Nesta faixa de idade, mais especificamente em turmas de quarto ano do ensino
fundamental, que corresponde à faixa etária escolhida, a realização dessa aula se tornou o meu
objeto de estudo devido aos recorrentes reclames da insatisfação com o corpo, tanto em
meninas quanto em meninos. Ao verificarem o peso, muitas meninas apresentaram
constrangimento em subir na balança diante do grupo, pedindo que não fosse revelado seu
peso. Haviam justificativas nos diálogos, de que ―precisavam parar de comer‖, de que ―iriam
começar a correr‖, dentre outros diálogos trocados naquele momento. Os meninos, apesar de
mais flexíveis, também relatavam que ―precisavam emagrecer‖.
No tratamento de dados do estudo antropométrico, ao observar a curva de crescimento
desse grupo, a pesquisadora observou que eles não estavam fora do padrão desejável pela
OMS e que os resultados estavam bem próximos à curva de normalidade. Surgiu então a
curiosidade em investigar que padrões delineavam os saberes corporais de si, os desejos ali
expressos e os valores que circundavam o imaginário daquelas crianças a respeito de seu
corpo e do corpo do outro.
O estudo investigou vinte e cinco crianças, alunos do quarto ano do Ensino
Fundamental, primeiro segmento. Desses participantes treze eram do sexo masculino e doze
do sexo feminino. Pelo censo escolar, cinco moradores de Bangu, um de Campo Grande, três
da Taquara, um de Sepetiba, um de Santíssimo, três de Padre Miguel, um de Cosmos, um de
Senador Camará, e três de Realengo, região da Zona Oeste do munícipio do Rio de Janeiro.
Ainda um de Anchieta, um de Guadalupe e um de Rocha Miranda situados na Zona Norte, e
um de Belford Roxo, cidade vizinha, localizada na baixada fluminense, estado do Rio de
Janeiro.
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Acho de importante relevância para o estudo essa localização de moradia, uma vez
que, como já citado, o acesso desses alunos é por sorteio, o que contempla e mostra nesses
dados a diversidade de alunos frequentes na escola. Essa diversidade nos dá também uma
amplitude de características representadas por crianças que abrangem regiões bem distantes
da escola pesquisada. A seguir faço uma apresentação do mapa do município do Rio de
Janeiro onde destaco a escola com um ponto em vermelho e a moradia desses alunos com
pontos diversos:

Figura 2 - Mapa do município do Rio de Janeiro.

Fonte: Instituto Pereira Passos (IPP). Diretoria de informações geográficas. Gerência de cartografia,
2007.

3.4 Os instrumentos e procedimentos da pesquisa
A construção dos instrumentos de geração de dados, da pesquisa de campo, foi
elaborada em duas fases: 1- a construção de desenhos acompanhada de escrita e fala do aluno
comentando sobre o que desenhou; 2- Realização de grupos focais com os participantes.
Nessa pesquisa, seguindo a proposta de Bauer (2008), o delineamento buscou a geração de
dados através de registros gráficos, audiovisuais e do grupo focal.
Na realização da primeira fase, dos desenhos, foram distribuídas folhas, lápis preto,
lápis de cor multicolor, lápis de cor tons de pele, giz de cera e borracha. No primeiro dia de
encontro, foi feita a seguinte solicitação: ―Desenhe você. Mostre no desenho coisas que você

46

gosta e coisas que você não gosta quando se vê‖. Após fazerem os desenhos, os alunos foram
solicitados, individualmente, a escreverem sobre o que desenharam.
Em outro momento, no segundo dia de encontro, com a folha dividida ao meio, as
instruções foram: ―Desenhe o que você gosta e o que você não gosta em uma pessoa‖, onde o
participante construiu de um lado a figura do que gostava em uma pessoa e do outro a figura
do que não gostava. Depois, abaixo desses desenhos, a proposta pedia que eles escrevessem
qualidades que gostavam e qualidades que não gostavam em uma pessoa.
A utilização do desenho é amparada pela ideia da Semiótica, em que o conceito criado
por Saussure diz ser ela uma ciência que estuda os signos dentro da vida social. Segundo o
autor, a semiologia reúne um conjunto de categorizações com intuito de descobrir como os
signos produzem sentido, onde ancoram as imagens (PENN, 2008, p. 320).
Bauer (2008, p. 189) corrobora essa perspectiva, mostrando que os textos, neste caso
em forma de imagem, assim como a fala, refletem ―o pensamento, sentimentos, memórias,
planos e discussões das pessoas, e algumas vezes nos dizem mais do que seus autores
imaginam‖.
Para a realização da segunda fase utilizamos a técnica do grupo focal que se
caracteriza, segundo Gaskell (2002), por fornecer um debate aberto e acessível em torno de
um tema de interesse comum aos participantes, e por incitá-los a interagirem junto às falas
dos outros participantes.
O grupo focal pode favorecer: focalizar a pesquisa na formulação de questões mais
precisas de investigação; subsidiar a elaboração de instrumentos de pesquisa experimental e
quantitativa; orientar o pesquisador para um campo de investigação e para linguagem local;
avaliar um serviço ou programa; desenvolver hipóteses de pesquisa para estudos
complementares (MINAYO, 2014; GASKELL, 2002; BAUER, 2008).
Para Gatti (2005, p.7), o grupo focal deriva das diferentes pesquisas com grupos que
têm características em comum. A busca de material discursivo/expressivo tem um foco de
discussão onde os participantes ―trazem elementos ancorados em suas experiências
cotidianas‖. A seleção tem por objetivo elencar um tema para discussão podendo ser um
texto, filme ou outros recursos que tragam como foco um diálogo sobre o assunto. Assim a
autora afirma:

A utilização do grupo focal, como meio de pesquisa, tem de estar integrado
ao corpo geral da pesquisa e a seus objetivos, com atenção as teorizações já
existentes e as pretendidas. Ele é um bom instrumento de levantamento de
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dados para investigações em ciências sociais e humanas, mas a escolha de
seu uso tem de ser criteriosa e coerente com os propósitos de pesquisa
(GATTI, 2005, p.8).

A autora também cita o respeito ao princípio de não direcionar os diálogos na técnica,
dando ao grupo espaço para que se desenvolva a comunicação, sem influências afirmativas ou
negativas. Os encaminhamentos devem facilitar a troca onde o mediador deve evitar se
posicionar. Essa interação e troca serão o objeto de estudo para o pesquisador no uso de
observação.
Sobre a técnica, Gaskell também colabora com metodologias apropriadas à pesquisa
com uso de grupo focal, e dá pistas de como enriquecer a prática:

Os moderadores podem usar recursos de livre associação, figuras, desenhos,
fotografias e mesmo dramatizações como materiais de estimulo para
provocar ideias e discussão, como uma estratégia de fazer com que as
pessoas usem sua imaginação e desenvolvam ideias e assuntos (GASKELL,
p. 80, 2002).

Para o grupo focal constituir-se é imprescindível ter um tema e um roteiro, que
facilitarão a verificação, as representações que conduzem a resposta e o consenso do grupo
sobre o tema gerador. Gatti (2005, p.10) propõe o estudo pela importância de se
―compreender diferenças e divergências, contraposições e contradições‖. Assim reforça que
se constitui em:

[...] uma técnica importante para o conhecimento das representações,
percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e
simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por pessoas que
partilham alguns traços em comum, relevantes para o estudo do problema
visado (GATTI, 2005, p.11).

Outro aspecto também citado pela autora é a importância de se preservar a liberdade
de aderência à pesquisa, sendo este momento também considerado como um espaço de
desenvolvimento de conhecimento cognitivo, social e afetivo.
Sobre a composição do grupo de participantes desse estudo, as características comuns
foram: a faixa de idade, compreendida na Terceira Infância e o fato de estarem no quarto ano
do ensino fundamental, com idades variando de nove a dez anos. As variações serão
decorrentes de pertencerem a sexos diferentes e morarem em bairros variados do Rio de
Janeiro, além da diversidade cultural de suas famílias e de outros grupos sociais que venham a
frequentar.
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Desta maneira, a segunda fase da pesquisa utilizou como mote, no grupo focal, a
história de Graciliano Ramos, ―Terra dos meninos pelados‖. A história fala das diferenças,
nesse caso as corporais visíveis, onde o personagem principal é hostilizado por conta de suas
diferenças físicas. Foram lidos os dois primeiros capítulos, com a utilização de imagens
adquiridas do livro original. Sendo eles:

Capítulo I
Havia um menino diferente dos outros meninos. Tinha o olho direito preto, o
esquerdo azul e a cabeça pelada.
Os vizinhos mangavam dele e gritavam: — Ó pelado!
Tanto gritaram que ele se acostumou, achou o apelido certo, deu para se
assinar a carvão, nas paredes: Dr. Raimundo Pelado. Era de bom gênio e não
se zangava; mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo, escondiam-se por
detrás das árvores da rua, mudavam a voz e perguntavam que fim tinham
levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito.
Quando o aperreavam demais, aborrecia-se, fechava o olho esquerdo. E a
cara ficava toda escura.
Não tendo com quem entender-se, Raimundo Pelado falava só, e os outros
pensavam que ele estava malucando.
Estava nada! Conversava sozinho e desenhava na calçada coisas
maravilhosas do país de Tatipirun, onde não há cabelos e as pessoas têm um
olho preto e outro azul.
Capítulo II
Um dia em que ele preparava, com areia molhada, a serra de Taquaritu e o
rio das Sete Cabeças, ouviu os gritos dos meninos escondidos por detrás das
árvores e sentiu um baque no coração:
— Quem raspou a cabeça dele? Perguntou o moleque do tabuleiro.
— Como botaram os olhos de duas criaturas numa cara? Berrou o italianinho
da esquina.
— Era melhor que me deixassem quieto. Disse Raimundo baixinho.
Encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida, foi fechando o olho
esquerdo, não enxergou mais a rua. As vozes dos moleques desapareceram,
só se ouvia a cantiga das cigarras. Afinal as cigarras se calaram.
Raimundo levantou-se, entrou em casa, atravessou o quintal e ganhou o
morro. Aí começaram a surgir as coisas estranhas que há na terra de
Tatipirun, coisas que ele tinha adivinhado, mas nunca tinha visto. Sentiu
uma grande surpresa ao notar que Tatipirun ficava ali perto de casa.
Foi andando na ladeira, mas não precisava subir: enquanto caminhava, o
monte ia baixando, baixando, aplanava-se como uma folha de papel. E o
caminho, cheio de curvas, estirava-se como uma linha. Depois que ele
passava, a ladeira tornava a empinar-se e a estrada se enchia de voltas
novamente (GRACILIANO RAMOS, 1981, p 7-11).

Esses capítulos falam essencialmente de aspectos de diferenças físicas, e a temática foi
construída em torno do desenvolvimento do problema de pesquisa, através de um pequeno
roteiro orientador dos diálogos, como sugere Gatti (2005), porém de forma flexível.
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3.5 A análise dos dados
Para Bardin, (2016, p.37) a ―análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análises
das comunicações, da fala‖. É a investigação dessa fala e das suas significações que fazem
toda diferença na análise de conteúdo.
Assim, os desenhos produzidos na primeira fase da pesquisa, assim como os discursos
do grupo focal, foram analisados com base no princípio de categorização que, para Bardin
(2016, p.145), ―é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto
por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os
critérios previamente definidos‖.
Bardin (2016, p.58) completa ainda que o agrupamento por classificação reúne e
desconta ―as palavras idênticas, sinônimas ou próximas em nível semântico‖. Essa
aproximação, segundo a autora, permite ―representar a informação de maneira condensada‖,
mas não destituir o seu significado semântico.
Além da análise de desenho e do grupo focal, como instrumentos, foi utilizado um
formulário de caracterização do perfil dos participantes, cujos dados foram posteriormente
tabulados e acrescentados aos desenhos dos participantes, expressando sua imagem. Os dados
discursivos obtidos por meio dos comentários dos desenhos e dos grupos focais foram
analisados, conforme já mencionado, com apoio da técnica a Análise de Conteúdo (BARDIN,
2010, p. 38). De acordo com a autora, trata-se de:
―[...] 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‖.

A seleção dos sujeitos do quarto ano do ensino fundamental trouxe a possibilidade de
investigar representações sociais sobre corpo nesse grupo. Essa idade, entre nove e dez anos,
se apresenta como uma fase de muitas mudanças no desenvolvimento corporal, intelectual e
de elaboração de conceitos construídos socialmente. Essas mudanças estão interligadas com a
formação da imagem do corpo pelos sujeitos e a pesquisa pode, sobretudo, trazer avanços e
contribuições para relativos à TRS, além de colaborar sobre as práticas educacionais que
fomentem a diversidade e o respeito às relações interpessoais.
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4. A Pesquisa de campo: análise e discussão dos resultados

4.1 Das expectativas ao real: um pouco da caracterização do perfil
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A ideia, no início, era pesquisar crianças de apenas uma turma do quarto ano do ensino
fundamental, pois facilitariam na dinâmica escolar com a organização de horários, dos tempos
de aula e até mesmo a respeito dos colaboradores, que iriam dispor da retirada desses alunos
da sala de aula, criando estratégias de atividades diversificadas nos grupos. Porém, na entrega
do termo de consentimento livre e esclarecido para responsáveis, alguns pais recusaram que
seus filhos participassem da pesquisa.
Nesse período existia no colégio um grupo de pais vinculados ao movimento chamado
―escola sem partido‖ que, segundo sua proposta de intervenção escolar, tentava coibir
qualquer metodologia ou, ao que eles chamavam de ―ideologia de gênero‖, qualquer tipo de
conteúdo ligado à orientação sexual. Como a pesquisa abrangia o termo ―corpo‖, alguns pais
devolveram a ficha alegando que não queriam envolver seus filhos em pesquisas ligadas à
―doutrinação ideológica‖.
Assim, foi necessário abranger outra turma do mesmo ano para se chegar a um número
suficiente para a realização do grupo focal. Desta maneira, por ordem de chegada das
autorizações, a pesquisa contou com a participação de vinte e cinco crianças, sendo doze
meninas e treze meninos entre a idade de nove e dez anos.
Para fazer uma caracterização breve do perfil, que serviria posteriormente para
complementar as expressões sobre si e o outro, contidas nos registros dos participantes, foram
eleitas características básicas utilizando antinomias visíveis, sobre aspectos estéticos do corpo
como: tom de pele, forma do cabelo e cor do cabelo, classificados sob o olhar da pesquisadora
e professora de educação física dos participantes da pesquisa. Na comparação, quanto à
estrutura corporal, foi utilizado o estudo de antropometria, feito na educação física escolar,
onde estavam registrados dados a respeito do peso, altura e idade de cada aluno, com cálculo
de seu índice de massa corporal (IMC). Esse estudo utiliza o Quadro de Curva do
Crescimento (Anexo 4) elaborado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Assim, foi
construído um perfil de características físicas dos participantes, apresentadas na Tabela 1 e
Tabela 2:

Tabela 1- Características físicas dos participantes observadas pela pesquisadora (Meninas):
Criança

Peso

Acima

Altura

normal

do peso

normal

Baixo

Pele

Pele

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Cabelo

branca

parda

claro

escuro

liso

crespo
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Menina
(MA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

x
x
x

TOTAL

10

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

02

11

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X

X
x
x
x
X
01

03

x
09

01

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

11

06

06

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Tabela 2- Características físicas dos participantes observadas pela pesquisadora (Meninos).
Criança

Peso

Acima

Altura

normal

do peso

normal

Baixo

Pele

Pele

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Cabelo

branca

parda

claro

escuro

liso

crespo

Menino
(MO)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

x
x
x
x
x

TOTAL

10

x
x
x

X
X
x

x
x
x
x
x
x
x
x
01

x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
X
x
X
X
X

x
x
x
x
x

x
X
x
01

07

06

01

12

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
05

08

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Entre as doze participantes do sexo feminino, podemos observar que, pelo índice da
tabela da OMS, dez tinham peso ideal e duas apresentavam estar acima do peso. Onze
estavam na altura prevista e uma tinha estatura mais baixa. Sobre características visíveis: três
apresentavam pele clara, nove pele parda e nenhuma de pele negra. Sobre características dos
cabelos: uma apresentava cabelo claro (loiro) e onze cabelos escuros, além de seis
apresentarem cabelos lisos e seis apresentarem cabelos crespos.
Quanto aos participantes do sexo masculino, o índice observado na tabela da OMS
mostra que, no grupo, dez estavam no peso ideal e três apresentavam estar acima do peso.
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Doze apresentavam altura dentro da curva e um estava abaixo. Sobre características visíveis,
sete apresentavam pele clara, seis pele parda e nenhum de pele negra. Sobre características
dos cabelos: um apresentava cabelo claro e doze cabelos escuros, cinco apresentavam cabelos
lisos e oito apresentavam cabelos crespos.
4.2 Primeira etapa - Parte I: “Desenho sobre si”
A primeira tarefa da pesquisa consistia no participante fazer um desenho que se
assemelhasse com a sua imagem. O título orientava: ―Imagine que você está em frente ao
espelho se vendo... Agora desenhe você o mais parecido que puder‖. Foram entregues aos
participantes diversos materiais, como folha identificada com o título da tarefa, lápis de cor 24
cores, lápis de cor Tons de pele e giz de cera 24 tons. Todos os lápis foram dispostos em pote
grande, plano e misturados, para que o participante pudesse identificar os tons que quisesse
usar. O modelo de atividade aplicado se apresentou na forma da figura 3:
Figura 3 - Modelo de atividade aplicada: ―Desenho sobre si‖.
Nome _______________________ idade____
DESAFIO:
Imagine que você está em frente ao espelho se
vendo...Agora desenhe VOCÊ o mais parecido que
puder.

EU GOSTO EM
MIM...

EU NÃO GOSTO EM
MIM...

Os desenhos foram feitos em grupos, seguindo a arrumação do grupo focal: dois
grupos de oito alunos e um grupo de nove alunos. Fizemos uma conversa inicial explicando a
proposta da atividade, onde também combinamos de não se poder fazer trocas de ideias com
os outros, naquele momento. Assim, partindo desses desenhos, foram observadas algumas
características em comum, expressas nos quadros a seguir:
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Quadro 1- Desenhos ―sobre si‖. Meninas
Desenhos que apresentaram
cabelo liso

(9)
Desenhos que apresentaram

(3)

cabelo crespo

Desenhos que apresentaram

(7)

cabelo claro

Desenhos que apresentaram

(5)

cabelo escuro

Desenhos que apresentaram
Pele branca

(10)
Desenhos que apresentaram
Pele parda

(2)
Desenhos que apresentaram
Corpo magro

(8)
Desenhos que apresentaram
Corpo acima do peso

(4)

Tabela 3 - Características predominantes representadas sobre si (análise de desenhos de
meninas)
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Desenhos
Qualidades
MENINAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL

Cabelo
liso

Cabelo
crespo

Cabelo
claro

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pele
branca

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
09

Cabelo
escuro

03

x
x
x
07

05

x
10

Pele
parda

Corpo
Magro

Corpo
acima
do peso

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

02

08

x
04

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

4.2.1 Comparando tabela 1 e tabela 3 - Meninas
Sobre as características físicas desses participantes, observadas pela pesquisadora
(tabela 1), e as características apresentadas nos desenhos expressos pelos participantes (tabela
3), pudemos observar algumas diferenças na apresentação/representação, sobre os aspectos:
estrutura corporal, cor de pele, forma e cor de cabelo.
Nessa comparação, da tabela 3 de Meninas, sobre a estrutura corporal, oito meninas
fizeram suas representações corporais, através do relato do desenho, tendo um corpo magro e
quatro relataram estarem ―gordinhas‖. Na observação detectada na tabela 1, dez estariam
dentro do peso desejável e duas apresentariam estar acima do peso, seguindo a tabela de curva
do crescimento da OMS.
Sobre o tom de pele, apenas duas meninas do grupo observado, dentro da tabela 1,
apresentavam tom de pele branco. Porém, nos desenhos, dez delas se representaram com esse
tom. Para os cabelos e sua forma (tipo), pela observação da pesquisadora seis meninas teriam
cabelos lisos, enquanto pelo desenho nove figuras estão com cabelos lisos. E por fim, no tom
do cabelo, foi observada apenas uma menina com cabelo claro (loiro) e a representação no
desenho indica que sete das figuras possuíam cabelo claro. Essas diferenças foram expressas
em um gráfico apresentadas a seguir:

Figura 4 - Gráfico 1: Tabela 1 (Observado) X Tabela 3 (Desenhado). Meninas
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12
10
8
6

observado

4

desenhado

2
0
corpo magro

Tom de pele
branca

cabelo liso

cabelo claro

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Em busca de comparações, atendendo ao objetivo específico de contrastar a RS de
Corpo entre meninos e meninas, foi construído o mesmo processo de análise para os desenhos
e falas dos meninos, apresentados na tabela 4 e quadro 2.
Quadro 2 - Desenhos ―sobre si‖. Meninos
Desenhos que apresentaram
cabelo liso

(07)

Desenhos que apresentaram
cabelo crespo

(06)

Desenhos que apresentaram
cabelo claro

(02)

Desenhos que apresentaram
cabelo escuro

( 11)

Desenhos que apresentaram
Pele branca
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(10)
Desenhos que apresentaram
Pele parda

(03)
Desenhos que apresentaram
Corpo magro

(12)
Desenhos que apresentaram

(01)

Corpo acima do peso

Tabela 4 - Características predominantes representadas sobre si (análise de desenhos de
meninos)
MENINOS

Cabelo
liso

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

x

TOTAL

07

Cabelo
crespo

Cabelo
claro

x
x
x
x
x

Cabelo
escuro

Pele
branca

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
06

02

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

11

10

x

x

x
x
x

x
x

x
x

Pele
parda

Corpo
Magro

Corpo
acima
do peso

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

03

12

01

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

As características relacionadas à altura, observadas pela pesquisadora na tabela 2, não
foram tratadas nas representações dos desenhos sobre si, feitos pelos participantes, tanto para
meninos quanto para as meninas. Nesta categoria tivemos dificuldade em considerar o que na
apresentação nos desenhos demonstrava características de estatura alta ou baixa, difíceis de
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determinar/comparar com os parâmetros da curva de crescimento. Os aspectos a serem
observados, também não trouxeram clareza na exposição das falas das crianças, que, ao serem
perguntadas, diziam não ter opinião a respeito ou diziam que a altura era ―normal‖.
Na última característica analisada do desenho feito por meninos, relacionada ao ―corpo
acima do peso‖, o aluno participante negou-se a desenhar o corpo alegando que estava muito
gordo para se desenhar. Por isto, foi o único desenho classificado como acima do peso. Ao
verificar o IMC deste participante e comparar, foi constatado que o participante não está
acima do peso, sendo o aluno mais alto do grupo, porém de IMC dentro do esperado como
ideal, na Curva de crescimento da OMS.

4.2.2 Comparando tabela 2 e tabela 4 - Meninos
Sobre as comparações do gráfico de meninos, identificando a estrutura corporal, doze
fizeram suas representações corporais sendo magras e um menino se representou como
estando acima do peso, enquanto na observação detectava-se que, através da curva de
crescimento, dez estavam dentro do peso desejado e três apresentando estar acima do peso.
Vale ressaltar que o aluno que se representou como ―gordo‖ não era um dos dois apresentados
na curva de crescimento.
Sobre o tom de pele, nas segundas colunas, sete meninos do grupo observado
apresentavam tom de pele branco, porém nos desenhos, dez deles se representaram com esse
tom. Sobre os cabelos (forma), terceiras colunas, o observado apresentou cinco meninos com
cabelos lisos e o desenhado por eles apresentou oito figuras de cabelos lisos.
Por fim, nas quartas colunas apresentadas no gráfico (tom do cabelo), foi observado
em todo o grupo participante, apenas um menino com cabelo claro (loiro) e na representação
através do desenho, os meninos indicaram duas figuras possuindo um cabelo claro. Esses
aspectos são apresentados na figura cinco, expressos através do gráfico abaixo:
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Figura 5- Gráfico II : Tabela 2 (observado) X Tabela 4 (desenhado). Meninos
14
12
10
8
observado

6

desenhado
4
2
0
Estrutura
corporal

Tom de pele
branca

cabelo liso

cabelo claro

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Ao analisar os gráficos I e II, comparando as fisionomias de meninos e meninas com o
representado por desenhos, podemos observar que os meninos percebem seu corpo mais
próximo ao real, demonstrando estarem construindo sua imagem de modo mais semelhante ao
real, de acordo com as características elencadas. Porém, no gráfico das Meninas, percebe-se
uma demonstração com diferenças significativas, comparando-se as características pessoais
observadas e as desenhadas, principalmente quanto à cor do seu cabelo e ao tom de sua pele.
Chama bastante atenção a representação do cabelo claro (loiro) nos desenhos e do tom
de pele atribuído pelas meninas em contraste com a proposição do enunciado da tarefa, em
que se pedia que se imaginassem estar em frente ao espelho, e que ―o desenho fosse o mais
parecido possível‖ com a própria imagem. A representação feita, ―de si‖ parece apresentar
características desejáveis e não as propriamente reais.
Refletindo sobre esses aspectos, Jodelet (2001, p.17), nos faz um alerta quanto aos
estudos de representação social:

[...] Eis por que as representações são sociais e tão importantes na vida
cotidiana. Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os
diferentes aspectos da realidade diária, no modo de interpretar esses
aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de
forma defensiva.
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Mas à frente, na mesma página, afirma:

Na realidade, a observação das representações sociais é algo natural em
múltiplas ocasiões. Elas circulam nos discursos, são trazidas pelas palavras e
veiculadas em mensagens e imagens midiáticas, cristalizadas em condutas e
em organizações materiais e espaciais (JODELET, 2001, p.17).

Podemos supor que, através desses desenhos, as meninas apresentam uma maior
distorção de sua imagem, que pode estar associada a diversos fatores ligados às influências
sociais, à pouca representatividade de sua imagem corporal e à invisibilização de suas
características físicas, em predileção a outras características.
4.3 Primeira etapa – Parte II
4.3.1 Escrita sobre: “O que gosta e o que não gosta em si”

Seguindo ainda a atividade anterior, na parte referente à escrita, pedia-se que o
participante escrevesse qualidades que ele gostava e não gostava em si. Ao final chegamos a
oito categorias de qualidades, sendo elas: aparência, interação social, afetiva, generalista,
consumo, higiene e saúde, condição física e cognitiva.
Para melhor entender a classificação no tratamento e na interpretação dos dados, foi
feita uma seleção das palavras dessas escritas, construindo-se categorias à medida que elas
iam aparecendo em cada escrita. Para isso, foi levado em consideração que cada categoria iria
contemplar os seguintes aspectos:
1) Para a categoria de características físicas ligadas a Aparência, relacionamos o que
estava descrito como qualidades ligadas à fisionomia do corpo, como partes do
corpo e aspectos ligados a genética corporal;
2) Para a categoria de características Afetivas foram relacionados aspectos ligados a
sentidos, sentimentos, do que estaria fomentando a ordem das emoções;
3) Para a categoria de característica Interação Social foram relacionados aspectos
voltados para acordos sociais, sobretudo de ordem de julgamento a
comportamentos de certo padrão social, combinados e atitudes que expressassem
valores;
4) Quanto à categorização Generalista o critério foi a fala de que se gostava de tudo,
ou que não desgostava de nada;
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5) Para a categoria de característica de Consumo foram relacionados aspectos
ligados a produtos, utensílios pessoais, adornos e de uso próprio, geralmente
externo, mas que se apresentaram como parte integrante do corpo;
6) A categoria Condição Física foi relacionada às habilidades motoras apreendidas e
percebidas pelos sujeitos, assim como os aspectos relacionados a condicionamento
físico e;
7) A última categoria, apresentada na escrita, foi a de Aspecto Cognitivo,
relacionados a aprendizagem intelectual.
A partir do esclarecimento dessas categorias podemos perceber, quantas vezes as
palavras foram citadas, e as representações dos aspectos valorizados no próprio corpo (eu),
que circundam o imaginário de meninas e meninos.
Desta maneira, foram organizadas as categorias, somados as vezes que as palavras
apareciam nas categorias, de meninos e meninas e ao final o total que as palavras se repetiam
em cada categoria. Assim iniciamos a análise das meninas, apresentadas na Tabela 5:
Tabela 5 - Tema: Referências ao próprio corpo - escrito por Meninas
Categorias

Aparência

Afetivas

Interação
Social

Indicadores (elementos na escrita)
GOSTO
Meu cabelo/Penteado (6)
Meus olhos (3)
O meu corpo/Pés/ alta (4)
Pele/Meu rosto/Sardas(3)
Minha beleza (2)
Minha cor (1)
Sorriso(1)
(20)
Família (1)
Meu caráter (1)
Ser divertida (1)
Sincera/simpática/amiga
(5)

Generalista Tudo (2)
Consumo Brincos/pulseiras/anéis
(3)
Condição A minha técnica de
dança (1)
física
Cognitiva Curiosa (1)

NÃO GOSTO
Meu dente (1)
Minha orelha (1)
Meu braço(1)
Meu cabelo (4)
Unhas (2)
Cor do olho/Sobrancelha
(2) Minha aparência(1)
(12)

Frequência

32

01
Meu jeito/chata /metido
(5)
―Quando pareço um
bebê‖.(1)
―Gosta de pedir as
coisas‖.(1)
Falsidade/ Inveja (3) 10
Não desgosto de nada (2)
...

15

4
3

Falta de ar (1)

2

...

1

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.
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Ao observarmos a recorrência de palavras escritas por meninas, a respeito do que
gostam e não gostam em si, pudemos perceber que as características que têm atributos ligados
ao corpo físico aparecem em grande número de citações, tendo recorrência por trinta e duas
vezes, nas qualidades do que se gosta ou não gosta. Essa categoria foi denominada
―Aparência‖. Seguido à categoria ―Aparência‖, temos a ―Interação Social‖ com quinze
recorrências, a ―Generalista‖ com quatro, a de ―Consumo‖ com três e a ―Afetiva‖ e
―Cognitiva‖ com apenas uma recorrência.
Seguindo a segunda parte da primeira atividade, foi analisada a escrita dos meninos,
apresentadas na Tabela 6, a seguir:

Tabela 6 - Tema: Referências ao próprio corpo - escrito por Meninos
Categorias

Aparência

Indicadores (elementos na escrita)
GOSTO
Cabelo (3)
Sorriso/Boca (2)
Aparência/Bonito (3)
Olho (1)
Braço(1)
Altura(1)
(11)

Afetivas
Interação
Social
Higiene e
saúde
Generalista
Consumo
Condição
física
Cognitiva

NÃO GOSTO
Pinta no dedo (1)
Sinal na testa (1)
Cabeça pequena (1)
Espinha (1)
Sorriso/Orelha /Olhos /
dentes (4)
Gordo (2)
(10)

―Sou feliz a maioria
do tempo‖. (1)
Estilo /Engraçado (2)
Converso muito (1)

Triste (2)
Ficar sozinho (1)
...

Limpo/organizado/fort
e/cabelo está
arrumado (4 )
Tudo (2)
Jogar vídeo game (1)
Habilidade (2)
―Corro veloz‖ (1)
Bom em futebol ( 1)
Inteligente (1)

Sujo (1)

Frequência

21

04

03
05
Nada (3)
...
Meus desenhos (1)
Friento (1)
―Minha letra é horrível‖. (1)
...

05
01
07
01

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Sobre a recorrência de palavras escritas por meninos, relacionadas ao que gostam e
não gostam em si, assim como nas meninas, as características com atributos ligados ao corpo
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físico, denominada pela categoria ―Aparência‖, que aparece em maior número de citações
sendo apresentadas 21 vezes. Após essa categoria, para os meninos a ―Condição Física‖ se
apresenta com maior importância, sendo citadas sete vezes. A categoria ―Generalista‖ é
apresentada por cinco expressões e a categoria ―Afetiva‖ por quatro expressões. Ainda
aparecem as categorias ―Interação Social‖ com três expressões e as categorias ―Consumo‖ e
―Cognição‖ com uma citação cada.
Na análise de palavras escritas por meninos, uma nova categoria foi apresentada sobre
um aspecto relacionado à ―Higiene e Saúde‖. O critério de seleção ficou condicionado a
questões de limpeza e arrumação do próprio corpo, ou até mesmo a posição de corpo saudável
e forte. A categoria obteve cinco citações.
A partir das análises da escrita de meninos e meninas, buscamos comparar as
qualidades/valores/representações apresentadas por esses dos grupos. O gráfico III demonstra
as representações, com contraste das palavras dos meninos e das meninas:
Figura 6 - Gráfico III: Categorias representadas por palavras. Meninas X Meninos
Meninas
35

Meninos

30
25
20
15
10
5
0

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Ao observar o gráfico III, podemos perceber que a categoria Aparência recebeu maior
citação de palavras, tanto para meninas quanto para meninos. A categoria de Interação Social
demonstrou uma maior preocupação das meninas sobre aspectos ligados a condutas no grupo,
apresentando a recorrência de quinze vezes, enquanto os meninos apenas quatro. Porém, a
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categoria Condição Física é alvo de maior preocupação dos meninos, sendo citadas sete vezes,
enquanto para as meninas aparece duas vezes.
No que tange à categoria Afetiva, é demonstrado maior recorrência para os meninos,
sendo citadas quatro palavras e para as meninas apenas uma. Sobre gostar de tudo ou não se
incomodar com nada, na categoria denominada Generalista e sobre aspectos de Cognição, os
valores ficaram bem parecidos. O aspecto do Consumo apresentou maior relevância para as
meninas e o de Higiene e Saúde, com cuidados no corpo, foram citados apenas por meninos.
Nessa representação dos aspectos atribuídos à sua própria imagem, com características
elencadas no ―gostar ou não gostar em si‖, podemos perceber que a categoria atribuída às
qualidades físicas ligadas à Aparência recebeu maior importância, tanto para meninos quanto
para meninas. Expressivamente, as palavras ligadas ao corpo físico apareceram cinquenta e
três vezes ao todo.
Outra observação importante, sobre a recorrência de palavras descritas, é que para
além da categoria Física, as categorias de Condição Física e Social também apresentam
importante somatório. Todas elas demonstram a preocupação dos participantes quanto à
aparência externa e à necessidade de seguir um modelo pré-existente, que podemos observar
no próximo gráfico:
Figura 7- Gráfico IV: Somatório das categorias de Meninas e Meninos por recorrência
de palavras.
somatório das Categorias
60
50
40
30
20
10
0

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.
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4.4 Segunda etapa – Desenho sobre: “O que gosta e o que não gosta em uma pessoa”.
A segunda etapa buscou evidenciar as características no outro, do que se gosta ou não
se gosta em outra pessoa. A busca procurou investigar que qualidades atribuídas ao outro teria
um valor de ligação com o corpo/ser e seus conceitos social/emocional/físico/econômico entre
outros, com relação à construção de sua percepção.
Desta maneira, elaboramos um segundo modelo de atividade, que pedia para que os
participantes expusessem suas impressões sobre um amigo novo. Na proposta de atividade
pedimos que ele desenhasse o que gostavam e o que não gostavam em uma pessoa, e a seguir,
relatasse através da escrita, características separadamente. Assim a atividade é apresentada na
Figura 8:
Figura 8- Modelo de Atividade Aplicada II: ―O que gosta e o que não gosta em uma pessoa‖.
NOME______________________________________________ IDADE_______

Quando encontramos um amigo novo, algumas impressões ficam
em nossa memória. Isso faz nos tornarmos amigos ou não. Pense
nisso e desenhe:
O que você gosta em uma
pessoa

O que você não gosta em uma
pessoa

Agora escreva qualidades de uma pessoa:
Que você gosta

Que você não gosta

Fonte: Atividade da pesquisa elaborada e realizada pela autora, 2019.
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4.4.1 Segunda etapa - Parte I – Desenho sobre: “O que você gosta em uma pessoa”
A metodologia de aplicação da atividade da segunda etapa teve o mesmo
procedimento de aplicação da primeira etapa. Assim, após a execução da atividade, a análise
inicial partiu para os desenhos e posteriormente para a escrita. Utilizamos o mesmo quadro de
categorização da primeira etapa, elencando as principais antinomias observadas. Porém, nas
observações dos desenhos, algumas características mais isoladas foram descritas
posteriormente. As qualidades se apresentam nos quadros 3 e 4, expressos a seguir:
Quadro 3 - Desenho: ―O que você gosta em uma pessoa?‖.
Meninas

CATEGORIAS

Meninos

*Forma e cor de

13

cabelos

1

2

3

4

5

6

14

*Cor da pele
15

16

*Estrutura corporal
17
7

18

9

8

19
10

11

20

12
21

22

23

24

25
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Tabela 7 - Características predominantes apresentadas sobre o outro:
―O que você gosta em uma pessoa‖ (análise de desenhos de meninas)
Desenhos

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Pele

Qualidades

liso

crespo

claro

escuro

branca

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

MENINAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
07

x
x
x
11

01

05

Pele

Figura

parda

00

F
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12

M

00

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Sobre as características apresentadas por meninos e meninas do que se gosta em uma
pessoa, no quadro acima incluímos uma coluna para caracterizar a categoria ―Figura‖, pois
sete meninos apresentaram a variação de gênero na representação do desenho do gostar.
Assim pudemos classificar nas apresentações de seus desenhos que: onze meninas
desenharam gostar do cabelo liso e uma do cabelo crespo. O desenho de número oito relatou
que o cabelo era ―ondulado pra liso, quando se faz uma prancha e enrola só as pontinhas‖.
Sete dos cabelos eram claros e cinco do cabelo escuro e doze de pele branca. Para as meninas
todas as classificações se reportaram ao corpo de características femininas.
Tabela 8 - Características predominantes apresentadas sobre o outro:
―O que você gosta em uma pessoa‖ (análise de desenhos de meninos)
Desenhos

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Pele

Qualidades

liso

crespo

claro

escuro

branca

Pele

Figura

MENINOS
13
14

x

x
x

x
x

15
16

x
x

x
x

x
x

x

17
18

x
x

x
x

x
x

x
x

19
20

x
x

x
x

x
x

x

21
22

x
x

x
x

x
x

23
24

x
x

x

25
Total

x
12

parda
F

x

x
01

x
06

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

X
X
X

X
x
X
x

x
08

M

x
12

X
x

01

x
07

06
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Quanto aos meninos e suas apresentações no desenho, onze desenharam gostar do
cabelo liso e um do cabelo crespo, cinco do cabelo claro e oito do cabelo escuro. Doze
meninos colocaram seus desenhos com pele clara e corpo magro enquanto apenas um colocou
a pele parda. Além disso, é importante destacar que dos treze desenhos masculinos, sete foram
apresentados por uma figura feminina e seis com uma figura masculina.

Figura 9 - Gráfico V: Apresentação do que gostam no outro por Meninas e Meninos

14
12
10
8
6
4
2
0
cabelo liso

cabelo claro
Meninas

pele branca

figura feminina

Meninos

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

No gráfico V podemos perceber que as características no outro não se distanciam entre
meninas e meninos, comparado com os aspectos apresentados nos gráficos I e II. Porém, no
gráfico V fica evidenciado que o padrão de beleza representado para ambos é o de cabelo liso
e claro, pele branca e o corpo magro, com a especificidade que esse padrão, além de ser
representado pelas meninas, é também representado na figura feminina expressa pelos
desenhos dos meninos. Essa representação nos faz refletir que também nessa idade há uma
cobrança do padrão de embelezamento marcado na figura feminina e por um padrão: branco,
magro e de cabelo loiro.
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4.4.2 Segunda etapa - Parte II– Desenho sobre: “O que não gostam na pessoa”
A parte II da segunda etapa tem o objetivo de classificar nos desenhos características
apresentadas por meninos e meninas do que eles não gostam numa pessoa. Na tabela 9 e 10
também incluímos uma coluna para caracterizar a figura. Em algumas linhas deixamos em
destaque a cor verde, não quantificando a área, pois há interpretações de desenhos ligados a
religiosidade e figuras descaracterizadas da figura humana, retirando esses das colunas
expressas por qualidades especificas observadas.
Quadro 4 - Desenho: ―O que você não gosta em uma pessoa?‖.
Meninas não gostam

1

2

Meninos não gostam

3

13

14

16

17

15

*Forma e
cor de cabelos

*Cor da pele

*Estrutura
corporal

19
4

7

10

5

8

18

20

6

21

22

23

24

9

11

12

25
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Tabela 9 - Características predominantes apresentadas sobre o outro:
―O que não gostam em uma pessoa‖ (análise de desenhos meninas)
Desenhos

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Cabelo

Pele

Pele

Qualidades

liso

crespo

claro

escuro

branca

parda

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

11

06

MENINAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Acima

Figura

do peso
F

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
02

TOTAL

Magro

08

00

x
x
x
x
06

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

02

08

x
x
x
x
10

M
x

04

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Na categorização das qualidades apresentadas por meninas do que “ não gostam em
uma pessoa‖, na tabela 9, também incluímos uma coluna para caracterizar a figura, tendo em
vista que alguns desenhos apresentaram o sexo oposto. Assim, pudemos classificar nas
apresentações de seus desenhos que: duas meninas expressaram não gostar do cabelo liso e
oito do cabelo crespo. Nenhum desenho apresentou não gostar do cabelo claro, porém onze
desenhos apresentaram o cabelo escuro, seis apresentaram a pele branca e também seis a pele
escura, dez mostraram um corpo de forma magra e duas de forma gorda. Oito dessas
classificações se reportaram ao corpo de características femininas e quatro ao corpo de
características masculinas.
Tabela 10 - Características predominantes apresentadas sobre o outro:
―O que não gostam em uma pessoa‖ (análise de desenhos meninos)
MENINOS

Cabelo
liso

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

x

TOTAL

02

Cabelo
crespo

Cabelo
claro

x
x
x
x
x
x
x

Escuro
X
X
X
X

X
x

x

X
X
X

x
x

09

Cabelo

01

08

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Pele
branca

Pele
parda

x
x
x
x
x
x

Acima
do peso

F

x
x
x
x

M
x
x
x
x

x
x

x
x
x

09

Magro

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

02

08

x

02

01

09
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Na análise dos dados apresentados nos desenhos dos meninos, em sua representação
do que não gostam, dois meninos apresentaram o cabelo liso como o não gostar, enquanto
nove representaram o cabelo crespo, um o cabelo claro e oito o cabelo escuro. Nove meninos
fizeram seus desenhos com pele clara e dois com pele escura, oito fizeram o corpo magro e
dois o corpo gordo. Nesta expressão do não gostar, dos treze desenhos feitos por meninos,
apenas um foi representado por uma figura feminina, enquanto nove apresentaram a figura
masculina.
É importante destacar que, dentro dessa classificação denominada para ―o não gostar
em uma pessoa‖, no quadro 4, no trato dos desenhos tivemos algumas especificidades na
leitura das figuras, apresentadas a seguir:
Quadro 5- Especificidades destacadas nos desenhos apresentados no quadro 4.
1. O desenho de número sete apresenta uma figura
careca, assim não pudemos classificar se o cabelo
seria liso ou crespo, claro ou escuro. No relato escrito

7

a participante declara que não gosta de pessoa careca;
2. O desenho de número dez apresenta um cabelo
desarrumado, não caracterizando ser crespo ou liso;

10

3. Os desenhos dezessete e dezoito receberam cores
diversas ao cabelo, demonstrando que não gostam de
17

cabelos coloridos;

18

4. Os desenhos dezenove e vinte e cinco retrataram o
―não gostar‖ em uma figura vermelha, de chifres,
asas e tridente. Após a entrega do desenho, os dois

19

25

participantes afirmaram ser ―o diabo‖.
5. Os desenhos de número um, cinco, seis, sete, oito,
dezenove, vinte e dois e vinte e três apresentam o
―não gostar‖ por uma figura de sorriso triste,
expressando

a

Tristeza

como

1

5

8

19

7

um

elemento/característica do ―não querer ver‖ no outro.
6. Os desenhos de números quatro, onze e doze
expressaram odor como característico do ―não
gostar‖, colocando fumacinhas embaixo da axila.

4

11

Essas características sugerem os cuidados com a
higiene.

6

12

22

23
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Figura 10- Gráfico VI: Apresentação do ―não gostar‖ por Meninas e Meninos
Meninas
14

Meninos

12
10
8
6
4
2
0
cabelo crespo cabelo escuro

pele branca

corpo magro figura feminina

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Podemos fazer a leitura dos dados, através do gráfico VI, de que tanto para meninas
quanto para meninos o cabelo crespo é demonstrado como o ―não gostar‖, tendo em vista o
cabelo liso ter aparecido em quatro desenhos, em contraponto ao cabelo crespo desenhado ao
todo dezessete vezes. Quanto à cor do cabelo, também podemos perceber a similaridade
quando nenhuma menina expressa o ―não gostar‖ de um cabelo claro e apenas um menino
representa-o em seu desenho. Sobre a pele branca ou parda, não se evidencia contraste para a
predileção de uma ou outra nessa expressão, tendo as meninas apresentado seis desenhos de
pele branca e seis de pele escura. Já os meninos, em sua maioria, representaram seus desenhos
pintando-os com oito de pele clara e dois de pele escura.
Sobre a expressão do ―outro‖, cabe ressaltar que para os desenhos das meninas, oito
representaram em seus desenhos a figura feminina como figura a ser analisada como o ―não
gostar‖, e que para os meninos essa representação modifica se compararmos ao quadro 3,
onde o ―gostar‖ eram figuras femininas e já no quadro atual o ―não gostar‖ foi expresso por
nove figuras do mesmo gênero.
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4.4.3 Segunda etapa – Parte II- Escrita sobre: “O que você gosta e o que não gosta em
uma pessoa”
A segunda parte da atividade apresentada pedia aos participantes que, além do
desenho, fossem escritas qualidades que eles gostavam e não gostavam numa pessoa. Assim
como anteriormente, no procedimento para a interpretação dos dados da escrita, recorremos à
incidência em que as palavras apareciam como ―o gostar e não gostar no outro‖ e construímos
as categorias à medida que essas apareceram na atividade proposta.
A construção da tabela 11, com tema de Referência ao corpo do outro busca elementos
na escrita dividindo em siglas as fala das meninas, em Feminino (F), a dos meninos em
Masculino (M), e no Total (T). A numeração corresponde ao número de recorrências que
aparecem nas falas.
Tabela 11 - Tema: Referências ao corpo do outro - escrito por Meninas e Meninos
continua

Categorias

Aparência

Afetivas
Interação
Social

Consumo,
moda
ou/estética.

Indicadores (elementos na escrita)
GOSTO
Bonita (4)
Cabelo/ grande/pretos/
penteados/ (14)
Olhos/olhos azuis (4)
Gorda(o)/rabo
pontudo (4)
Cintura fina (1)
Ser magra (3)

Fofa/minha mãe (2)
Simpática/animada/
legal/brincalhona/feliz
/gentil/ amigável/
conversa (11)
Arruma como
princesa/estilo/roupas
decentes (4)
Educada/ faz boas
ações comportamento
bom/ ajuda (6)
Roupas (9)
Dinheiro (2)
Brincos/pulseira (5)

NÃO GOSTO
Feia (4)
Pele/sarda/barba/moreno
vermelho/bolinhas (8)
Machucados (2)
Boca/nariz/orelha/dentes
grandes/aparelho (8)
Peito grande (5)
Cabelos para o alto
curto/feio/careca/
colorido/chifre (8)
Olhos marrom/usar
óculos (2)
...
Agressiva/brigão/sério/
não fica alegre/
desanimado/se acha/ /faz
bico toda hora/
esquisito/chato (2)/gosta
de chamar
atenção/brincalhão mal
educado/ não respeita/
rouba/viciado/ malvado
(diabo)/comportamento
ruim
Roupa
feia/colorida/sapato/ não
passa maquiagem/tênis/

Frequência
F

M

T

32 35 67

1

2

3

16 24 40

23 05 28
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sapatos/sapatilhas (3) brinco em homem/
Arco azul/
Arco velho (1)
maquiagem (2)
Tabela 11 - Tema: Referências ao corpo do outro - escrito por Meninas e Meninos
Conclusão

Categorias

Indicadores (elementos na escrita)

GOSTO
Condição Tira fotos lindas/tem
física/
poder /brinca/ vai pra
Habilidade/ escola/Come tudo (2) /
recicla/respeita a hora
ações
certa
Higiene e
saúde

cabelo penteado (2)/
tomar banho (2)/se
cuida, cuida de mim
(3)/sarou pessoas

NÃO GOSTO
Tira fotos esquisitas/não
sabe passar
maquiagem/fala
palavrões/ chega
atrasado/maltrata
animais/Joga mal
Roupa fedida/não toma
banho (5)/polui o meio
ambiente/cabelo
despenteado(2)/não se
cuida.

Frequência
F

M

T

4

10 14

12

6

18

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Para essa separação, à medida que aparecia uma categoria, foram estabelecidos
critérios que abarcassem o significado de cada categoria e facilitassem a distribuição das
palavras. Desta maneira, neste quadro foram abordadas seis categorias, sendo elas:
1) Categoria de características da Aparência física: relacionadas com qualidades
descritas como fisionomia do corpo, partes do corpo, condições do corpo e
aspectos ligados a genética corporal;
2) Categoria Afetiva: relacionada a aspectos ligados a sentidos, sentimentos, ligada a
ordem das emoções, pessoas conhecidas;
3) Categoria de característica Social: relacionados aspectos voltados para acordos
sociais, sobretudo de ordem de julgamento a comportamentos de certo padrão
social, combinados e atitudes que expressassem valores sociais;
4) Categoria de característica de Consumo: relacionada a aspectos ligados a produtos,
moda, utensílios pessoais, adornos e de uso próprio, geralmente externo, mas que
se apresentaram como parte integrante do corpo;
5) Categoria de Higiene e Saúde: condicionado a questões de limpeza e arrumação do
próprio corpo, cuidado com o corpo, praticas de higiene ou até mesmo a posição
Higienista de corpo saudável e forte;
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6) Categoria de Condição Física: relacionada às habilidades motoras apreendidas e
percebidas pelos sujeitos, assim como os aspectos relacionados a condicionamento
físico.
Na tabela 11, descrita pelo tema de referências ao corpo do outro, escrita por meninas
e meninos as categorias Generalista e Cognitiva, que compunham a tabela 5, não foram
apresentadas em nenhuma palavra descrita, e por isso não apareceram como categorias a
serem tratadas.
Partindo do conhecimento dessas categorias podemos identificar alguns quantitativos
na escrita dos alunos. Quanto às palavras que indicam a categoria de qualidades de aparência
física, foram apresentadas trinta e duas vezes para as meninas e trinta e cinco para os
meninos. As qualidades relacionadas ao aspecto ―afetivo‖ para as meninas apresentaram uma
palavra e para os meninos duas palavras. A segunda mais citada tendo dezesseis palavras para
as meninas e vinte e quatro para os meninos está na ordem da categoria de ―interação social‖.
Na categoria de ―consumo, moda e/estética‖, as meninas apresentaram vinte e três citações
enquanto os meninos apenas cinco. Quanto às preocupações com a ―higiene e saúde‖, as
meninas usaram doze palavras e os meninos seis palavras e, por fim, para a categoria
―condição física, habilidades e ações‖ as meninas apresentaram seis qualidades e os meninos
julgaram ser importantes doze qualidades. Na figura 11, apresentada pelo gráfico VII
comparamos as qualidades dos meninos e meninas expressas como ―o que se gosta e o que
não se gosta no outro‖:
Figura 11- Gráfico VII: Qualidades expressas do ―gostar/não gostar‖ na escrita
(Meninas e Meninos)
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Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Com o gráfico VII podemos visualmente compreender o entendimento que meninos e
meninas vêm formando sobre quais qualidades/valores são importantes para eles no
gostar/relacionar com o outro. Esses valores são expressos nas suas percepções e construções
do que é desejável que o ―outro‖ tenha para ser bem aceito.
Assim podemos perceber que nas seis categorias de palavras formadas, para meninos e
meninas, as qualidades contempladas na categoria Aparência foram as mais percebidas, não
demonstrando diferença significativa entre os dois e sendo citadas no total de sessenta e sete
vezes. Também não muito diferentes são os atributos da categoria de Interação Social,
recorrentes quarenta vezes para o grupo, demonstrando uma preocupação em ser/estar no
meio social. Para a categoria de Consumo e higiene e saúde, podemos perceber que a
preocupação em adornos e elementos de compra e apresentação externa, assim como os
cuidados pessoais, para este grupo, fazem parte mais do ideário feminino e muito pouco do
masculino. Porém, quanto à apresentação do físico ou as habilidades que ele possa
demonstrar, já é permeado com mais intensidade no pensamento dos meninos.
Na figura 12, apresentada pelo gráfico VIII, observamos a comparação do quantitativo
expresso por palavras nas categorias pelo grupo:

Figura 12- Gráfico VIII : Qualidades no outro expressas na escrita.
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Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Como qualidades/valores humanos que um ser/corpo possa ter, o grupo mostrou que
suas percepções sobre o outro, de uma maneira geral, estão voltadas para as características
ligadas à aparência externa. Entendendo essas categorias como qualidades, o grupo
apresentou em seus escritos valores que foram organizados por ordem de recorrência, sendo
eles: aparência física, interação social, de consumo, higiene e saúde, de condição física e
afetiva.
4.5 Terceira etapa – Grupo focal. Entrelaçando sentidos e significados
―Havia um menino diferente dos outros meninos, ele tinha o olho direito
preto e o esquerdo azul e a cabeça pelada...‖
(GRACILIANO RAMOS; Terra dos Meninos Pelados).

A terceira parte da pesquisa utilizou o grupo focal como metodologia que permitiu,
através dos diálogos dos participantes, buscar elementos que mostrassem as representações
construídas a respeito do corpo/eu. Articuladas com as informações registradas até aqui, o
grupo focal pôde trazer maior compreensão e fundamento para se chegar ao ―modelo
figurativo‖ da representação social como uma hipótese interpretativa. Por meio do grupo focal
é possível entender melhor as diferenças e as proximidades existentes sobre o que dizem e
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fazem de fato, entrelaçando os dados produzidos aos seus múltiplos entendimentos e
significados que possam ter revelados.
Para Gatti (2005, p. 11):

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção
da realidade por determinadas grupos sociais, compreender práticas
cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes,
constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das
representações percepções, crenças, hábitos, valores, restrições,
preconceitos, linguagens e simbologias prevalecentes no trato de uma dada
questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para
o estudo do problema visado.

No dia marcado, três alunos estavam ausentes. A pesquisa foi então realizada com
vinte e dois participantes, divididos em três grupos: dois grupos de sete alunos e um grupo de
oito alunos. Com a ajuda da professora de classe, tivemos o cuidado de distribuir e tentar
igualar o número de meninas e meninos para que as ideias pudessem ter valores diversos
quanto ao gênero.
Para a identificação dos participantes dos grupos, denominei a princípio por seus
nomes, sendo eles conhecidos de minha atuação profissional, como professora de educação
física, e posteriormente, para a análise dos dados das transcrições, cada integrante do grupo
recebeu uma letra (M) para masculino e (F) para feminino. Além disso, uma numeração,
seguindo a ordem da fala, e dos grupos pesquisados de um até vinte e dois.
Desta forma, o grupo ficou constituído por:


Crianças do sexo Masculino - M2, M3, M6, M7, M8, M9, M10, M14, M15, M16,
M21, M22 e



Crianças do sexo Feminino - F1, F4, F5, F11, F12, F13, F17, F18, F20.

Iniciamos o encontro com explicações sobre como seria a atividade proposta,
relatando sobre a necessidade da filmagem, pela incapacidade da pesquisadora de não
conseguir, em tempo hábil escrever todas as falas de nossa conversa. Expliquei que o nome
deles seria preservado e que sua voz ou imagem não seriam publicadas, apenas o teor da
conversa. Como se tratava de uma história e um diálogo sobre a história, não foram expostos
exatamente o objeto da pesquisa como foco desses diálogos, apenas o assunto estava
implícito, para as possíveis descobertas relacionadas ao corpo. Gatti (2005, p.23) faz
orientações quanto a esse procedimento afirmando que: ―Não se recomenda dar aos
participantes informações detalhadas sobre o objeto da pesquisa. Eles devem ser informados
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de modo vago sobre o tema da discussão para que não venham com ideias pré-formadas ou
com sua participação preparada‖.
A atividade iniciou com a leitura ilustrada do primeiro e segundo capítulo da história
―Terra dos Meninos Pelados‖ de Graciliano Ramos. A história utilizada como recurso no
grupo focal, descrita anteriormente, trazia como enredo um menino diferente dos outros de
sua rua, que apresentava características físicas peculiares, tendo um olho diferente do outro e
a cabeça careca. Após a leitura, iniciou-se o roteiro de diálogos, partindo da história, no
intuito de encontrar implícitas ideias existentes no grupo, que pudessem surgir a respeito do
corpo, através de metáforas ou não, mas que abordassem as construções da representação de
corpo por esse grupo de crianças. As orientações sobre o roteiro em Gatti esclarecem sobre a
flexibilidade dos diálogos:

O roteiro elaborado como forma de orientar e estimular a discussão deve ser
utilizado com flexibilidade, de modo que ajustes durante o decorrer do
trabalho podem ser feitos, com abordagem de tópicos não previstos, ou
deixando-se de lado esta ou aquela questão do roteiro, em função do
processo interativo concretizado (GATTI, 2005, p. 17).

O roteiro de diálogos teve a intenção de provocar nos participantes a expressão de suas
posições a respeito da história, relacionando a ficção ao cotidiano de suas próprias
experiências, onde pudessem surgir conceitos relacionados ao corpo de forma geral e até
mesmo do seu próprio corpo. Assim seguimos, de forma flexível, um roteiro conforme
modelo a seguir:

Questões:
1)
Falem um pouco sobre a história. O que gostaram na história, ou o que
chamou a atenção:
2)
Vocês já viram algo semelhante acontecer perto de vocês? O que
viram?
3)
Vocês já viram algo semelhante acontecer com algum amigo? O que
viram?
4)
E com vocês? Já aconteceu algo parecido?
5)
Se vocês tivessem uma varinha mágica com poderes que pudessem
ajudar o Raimundo a mudar alguma coisa na história, o que vocês
mudariam?
6)
E se essa varinha pudesse mudar alguma coisa em vocês, o que
mudariam?

Seguindo o roteiro de perguntas, a análise do grupo focal não estabeleceu temas a
priori. As tabelas foram construídas, com suas categorias e subcategorias, e respectivos
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exemplos e frequência, a posteriori de acordo com os temas que iam aparecendo diante das
questões analisadas. Gatti (2005) também faz orientações sobre essa categorização e propõe
como possibilidade as definições de temas sendo antes ou depois, porém esclarece que as
justificativas para essa escolha devam ser esclarecidas.
4.5.1 Grupo Focal 1 – “O corpo diferente é um corpo doente?”.
Este grupo foi constituído por três meninas sendo elas F1, F4, F5 e por quatro meninos
M2, M3, M6, M7. A separação dos temas foi feita através da análise de conteúdo, buscando
nas falas elementos que tivessem ligados ao corpo. Esses elementos ora apareciam evidentes,
ora apareciam dentro do contexto da conversa. Pela recorrência de expressões e a análise na
interpretação desse grupo, um tema específico ligado à ―saúde/doença‖ foi bastante
contemplado. Este tema, devido à sua recorrência deu nome a esse grupo, como uma pergunta
que utilizei ao longo dos discursos, em que a resposta dizia: sim.

TABELA 12- Grupo Focal 1- TEMA APARÊNCIA
Categoria

Subcategorias
Olhos

Partes do
corpo
Cabeça

Tamanho da
cabeça

Exemplos
[...] ele tinha o olho diferente. (M2)
É porque é estranho né, um olho preto...
(F4)
O olho mudava a cor, invés de ser azul
eu vou botar os dois preto ou verdes
(M6).
[...] que ele fosse trocar o olho dele (F5)

Frequência
F4 (4), F1,
M2(3),
M6(2), F5(2)
12

O menino era careca. (M7)
F1(2), F5(2),
[...] e botava o cabelo igual ao meu.
M6,F4(2),
(M2)
M2(2),M3(2),
Eu ia falar pra botar cabelo nele (F1)
M7(2),
[...] eles acham que aparência bonita é
12
só quem tem cabelo, e as pessoas que
são careca eles acham que são uma
farsa. (M3)
[...] era porque ele tinha a cabeça grande
(F1).

F1
1
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TABELA 13- Grupo Focal 1- TEMA SAÚDE/DOENÇA
Categoria

Saúde/
Doença

Subcategorias

Relação à
história

Relação a
própria
experiências

Exemplos
Tia isso é o que mesmo, dessa doença
que a pessoa tem um olho preto e outro
azul?(F1)
É essa doença existe... mas eu acho que
o nome não apareceu na história , mas
essa doença existe (F5)
[...] vai ver é cego. (M6)
[...] ele deve ter, sei lá, alguma doença.
(M3)
[...] Isso é uma doença sim.( M2)
Eu acho que é câncer. (M6)
Aquele menino carequinha, do desenho,
o ―Caillou‖ eu acho que ele é doente.
(F4)
Aquele menino do flamengo ficou
queimado, ele ficou muito feio. (M7)

Frequência
F1(5),
F5(4),M3(7),
M2(7),
M6(3),
M7(7), F4(6)
39

TABELA 14- Grupo Focal 1- TEMA INTERAÇÃO SOCIAL
Categoria

Subcategorias

Frequência
F5, M3, M2

Empatia
(ISE)

Exemplos
[...] é, que aqueles garotos parassem de
fazer bullying com ele, e parar de chamar
ele de pelado (F5).
Eu ia fazer ele se sentir melhor (M3)
Eu me sinto triste com isso. (M2)

F1, F5(2) ,
M7, M3,
M6(2), M2

Adjetivos
Atribuídos
(ISAA)

[...] meu pai, já me chamou de idiota... é
que eu sou lerda, sou meio devagar (F1).
Já me chamaram de sapatão (F5)
[...] me chamam na loja do meu pai que
eu não gosto... rabudo. (M7)
[...] ficaram me chamando de macaco
gordinho (M3)
{...} mano, há uns seis anos começaram a
xingar meu amigo de gordo. (M2)

Atitudes

Saúde(ISAS)

[...] porque minha mãe diz que só porque
tá diferente eu não vou brincar? (F5)
Eu tenho medo de pegar, sei lá qualquer
coisa. (M2)
[...] as pessoas que zoam ele podiam ficar
sem cabelo também, pra sentir a dor que
ele sente. (F4)
Tem muita criança com doença [...]a
gente não deve ficar olhando. (M6)

3

9

F5(2), M2,
F4, M6(2)
6
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Através dos diálogos, os temas expressos pelo Grupo Focal 1 foram: aparência, saúde
e interação social, esses temas já haviam aparecido nas análises individuais sobre desenhos e
escrita. Dentro desses temas, alguns aspectos específicos foram contemplados, sendo
separados em subcategorias, sendo elas: aparência (olhos, cabeça/cabelo-tamanho da cabeça),
saúde (em relação à história, em experiências do cotidiano) e interação social
(atitudes/empatia-adjetivos atribuídos-saúde). A categoria aparência totalizou vinte e cinco
citações no diálogo, a categoria saúde totalizou trinta e nove citações e a categoria interação
social totalizou dezoito citações.
O diálogo apresentado por esse grupo esteve interligado objetivamente ao tema
―saúde‖. A preocupação, durante o processo de diálogo, enfatizava que a aparência e a
interação social estavam intimamente associadas à questão da saúde/doença, uma vez que os
diálogos foram conduzidos pela preocupação com o menino da história apresentar ―câncer‖
(M6). Apesar de, na utilização do roteiro, às vezes retornarmos às perguntas, logo o tema
saúde aparecia novamente com outros elementos. Neste grupo, nem todas as perguntas do
roteiro foram efetivadas, uma vez que os assuntos foram expandindo os diálogos a respeito do
―corpo diferente‖.
Ainda que, em algumas falas, o tema saúde não ficasse evidenciado explicitamente, a
análise de conteúdo (BARDIN, 2016) permitiu que, através dos gestos, expressões e
sentimentos a respeito do assunto, emergisse a associação dessas expressões ao ―corpo
diferente‖ como um ―corpo doente‖, como uma forma metafórica de falar. Foi assim utilizado
um artifício linguístico capaz de promover uma transferência de significado através de
comparação não claramente explícita.
De forma implícita, quando M7 traz em sua fala ―Aquele menino do Flamengo ficou
queimado, ele ficou muito feio‖, a fala mostra implicitamente a aparência do belo ligada a
uma condição de saúde (a queimadura). Ou quando M2 diz: ―Eu tenho medo de pegar, sei lá
qualquer coisa.‖, devido ao contexto, implicitamente podemos associar esse ―qualquer coisa‖
a uma doença, condição física, que mexa com sua aparência.
Na categoria aparência, no recorte de diálogo, ao se referir aos olhos, F4 diz: ―É
porque é estranho né, o olho preto...‖ logo após M6 responde ―vai ver é cego!‖ novamente
associando a aparência à saúde. Podemos inferir assim que para esse grupo o corpo é definido
pela sua aparência, que tem um ―padrão estético‖ associado à interação social. O diferente
está associado a um ―corpo doente‖, e o que é estranho a esse padrão precisa mudar. O grupo
por diversas vezes apresentam concordar com esse ―corpo doente‖ recorrendo a aprovação da
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fala na troca de olhares com o outro. Quando citam que é preciso mudar o menino da história:
trocar seus olhos, cabelos entre outros, buscam justificar a atitude em nome de um ―bem
estar‖, que podemos evidenciar nas falas ―[...] é, que aqueles garotos parassem de fazer
bullying com ele, e parar de chamar ele de pelado‖ F5, ―Eu ia fazer ele se sentir melhor‖ M3 e
―Eu me sinto triste com isso‖ de M2.
Assim pudemos destacar muitas palavras que estavam relacionadas diretamente com o
corpo perfeito/imperfeito, um corpo que, se diferente, trazia tristeza, estranheza e que era
conduzido a ―estar doente‖. A respeito do corpo, os diálogos trouxeram como temas, a
―doença‖ associada a ―diferença‖, o ―estranho‖ condicionado a ―mudar‖ e a ―interação social‖
vinculada a uma ―aparência‖.

Elementos ligados a categoria denominada ―empatia‖

trouxeram a ―tristeza‖, a ―humilhação‖ e o ―mal estar‖ como formas de sentimentos
expressados pelas atitudes relacionadas à diferença no corpo.
Desta forma foi construído um modelo figurativo como hipótese interpretativa para a
representação social de corpo do Grupo Focal 1, através da figura 13 apresentada:
Figura 13 – Modelo figurativo da representação social de corpo para o Grupo Focal 1 –
uma hipótese interpretativa

Diferente

Estranho

Doença

APARÊNCIA

Tristeza

De acordo com a análise dos diálogos no Grupo Focal 1, mostradas nas tabelas 12, 13
e 14, pudemos fazer uma hipótese de um modelo figurativo, através da representação social
de corpo apresentada também nas inferências anteriores. Para essa hipótese o ―corpo
diferente‖ é ―estranho‖ causa ―tristeza‖ está associado à ―doença‖.
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O processo de análise dos desenhos e da escrita sobre o seu corpo e o corpo do outro
subsidiou elementos inscritos sob as características de um corpo sendo evidenciado através da
aparência. Ao buscar nas falas das crianças elementos ligados ao corpo na análise do grupo
focal, versando sobre a história e o corpo diferente de ―Raimundo‖, podemos perceber que
esses temas ressurgem no grupo, porém dando uma objetivação peculiar sobre os diálogos
formados.
Implicitamente podemos perceber que o corpo tem ―um modelo‖, e que a expressão do
diferente nesse modelo pode ser uma doença, causa estranheza, precisa de mudança pois para
interagir é preciso ter essa aparência padronizada, o estranho a isso causa tristeza.
4.5.2 Grupo Focal 2 : “Meu corpo diferente sofre bullying!”
Este grupo foi constituído por três meninas sendo elas F11, F12, F13 e por quatro
meninos M8, M9, M10, M14. A separação dos temas foi feita pela recorrência de palavras e a
análise das falas acrescentou na interpretação do grupo um tema específico ligado ao bullying,
e a mudança do corpo para ser aceito socialmente. Este tema, devido a sua recorrência deu
nome a esse grupo, onde mesmo não tendo a característica específica do real significado da
palavra ―bullying‖, a mesma coordenou os discursos pelo entendimento da prática segundo os
participantes. Os diálogos foram recortados e apresentados nas tabelas 14 e 15 a seguir:
TABELA 15- Grupo Focal 2 - TEMA APARÊNCIA
Categorias

Subcategorias

Olhos
Partes do
corpo
físico

Cabeça

Frequência
Exemplos
Eu falaria: vocês vão ficar com o olho igual
M8(2),
ao dele (M8)
M10(2)
O olho dele (M10)
4
Eu ia dar meu cabelo todo pra ele (M9)
M9, F11,
[...] ele era bem careca (F11)
M9, M8
[...] começou a falar do meu primo porque
ele tem um narizinho pontudo. (M9)
8
É cabelo loiro é mais bonito. (M8)
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Mudança
de corpo
Insatisfaç
ão

Física

Cognitiva

Eu queria ser igual os bonecos do
Playstation4. (M8)
Eu queria ser forte (F14)
[...] queria ser bonito (M9)
Ia ser a bruxa da branca de neve, e dizer
todo dia que é o mais bonito que todo
mundo. (M10)
[...] eu queria também ser mais velha, ter
mais idade (F11)

M8(3),
F1(2),
M9(2),
M10,
F11(3)
12

Eu queria ter boa memória pra minha vida e
minha profissão. (F11)

F11
1

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019

TABELA 16- Grupo Focal 2 - TEMA INTERAÇÃO SOCIAL
continua...
Categorias

Subcategorias

Atitudes

O Bullying

Empatia

Corpo
infinito

Frequência
Exemplos
E as pessoas ficavam zoando ele (referência
F11(3),
a uma pessoa careca) (F11).
M9,
[...] nunca fizeram comigo, mas eu já fiz...
M10(4),
chamei de cabeça oca (M9)
M14(2),
[...] uma coisa que ele não gosta ai ele fica
F12(4),
chateado. (M10)
F13(3)
[...] eles ficaram falando mal dele, do olho
dele, que ele não tinha cabelo. (F12)
17
[...] ele ficou de olhos fechados, ele não via
nada, nadica de nada só a rua. (M14)
[...] é uma pessoa malvada.(f13)
Eu não gostei que fizeram bullying com ele.
M10(2),
[...] ele era careca e os meninos mexiam. M9(2),F1
(M10).
M8(4),
Eles não conhecem o Ubuntu...‖Eu sou
M14(2),
porque nós somos‖. (M9)
F11(2),M8
[...] os meninos estavam chamando ele.
(5)
(F12)
19
Eu não ia brigar com ele, eu ia fazer os
meninos não brigar com ele (F11).
Isso é muito triste, eu já até chorei. (M14)
Uma coisa, ―ser diferente é normal‖. (M8)
[...] eu ia fazer o pai da minha irmã ficar
F12
vivo (F12)
1

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

4

Playstation é um console de jogos, sua tradução literal resume a uma estação de brincar. Seus personagens nos
jogos costumam ter super poderes, serem fortes e possuírem corpos de estutura definida muscularmente. Ao se
referir aos bonecos M8 disse: ―... bem forte.‖
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Analisando a geração dos diálogos, os temas representados pelo Grupo Focal 2 foram:
aparência, com vinte e uma recorrências, e interação social com trinta e sete recorrências.
Esses temas, assim como no Grupo Focal 1, já haviam aparecido nas análises individuais dos
desenhos e da escrita. Dentro desses temas alguns aspectos específicos foram contemplados,
separados em subcategorias, sendo elas: aparência (parte do corpo: olhos, cabeça), mudança
de corpo (física, cognitiva) e interação social (atitudes: o Bullying e a empatia). Outro aspecto
foi recortado do diálogo a respeito do corpo, trazendo o desejo do corpo infinito, quando F12
diz: ―[...] eu ia fazer o pai da minha irmã ficar vivo‖.
Nesta etapa aparece um conflito social diretamente relacionado ao corpo e às
diferenças, destacado por uma fala de (M10) que no início dos diálogos, ao ser perguntado
sobre o que chamou atenção na história, imediatamente se pronunciou: ―Eu não gostei que
fizessem bullying‖. A partir de então, as falas se desenvolveram em torno desse assunto
aparecendo também em outras falas. Através de outras palavras menos formais, pudemos
fazer a leitura de algumas figuras de linguagem que retomavam o assunto: zuar, zuado,
zuando e xingar. Segundo o relatório da UNESCO sobre a violência escolar e o Bullying
(2019, p.8), pode-se definir a expressão como:

O bullying, considerado um tipo de violência, é definido antes como um
padrão de comportamento do que um evento isolado, e exerce um impacto
negativo na vítima, no agressor e nas testemunhas. O bullying foi definido
como um comportamento indesejado e agressivo entre crianças em idade
escolar que envolve um real ou percebido desequilíbrio de poder. O
comportamento é repetido ou tem o potencial para ser repetido ao longo do
tempo.

Ainda nesse mesmo relatório estão presentes algumas causas de tais comportamentos,
que podem ser reincidentes e provocar prejuízos ao desenvolvimento de crianças:

A violência escolar e o bullying prejudicam a saúde física e o bem-estar
emocional de crianças e adolescentes [...]; O impacto educacional sobre as
vítimas da violência escolar e do bullying também é significativo. A
violência e o bullying exercidos por professores e colegas podem deixar as
crianças e adolescentes, bem como as testemunhas, com medo de ir à escola,
interferindo em sua capacidade de concentração em sala de aula e na
participação das atividades escolares [...];A violência e o bullying afetam o
ambiente escolar como um todo [...]; Violência e o bullying praticados na
escola e em seu entorno também acarretam custos sociais e econômicos
significativos.(UNESCO; 2019,p. 10).
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Torna-se contundente destacar esse fato diante dos diálogos apresentados e da
preocupação das crianças estar voltada para a aparência, para a aceitação/interação social e
com os olhares direcionados para práticas que se reproduzem, como na fala de M9, ao
destacar ―[...] nunca fizeram comigo, mas eu já fiz e chamei de cabeça oca, de orelhudo‖.
Entendendo a característica que o bullying assume como uma ação repetida, e de elemento
que impunha poder, ainda assim, as práticas do ―zuar‖, humilhar e discriminar por diferenças
mostram a capacidade de alterar a própria imagem que a criança faz de si, o seu estado
emocional e as qualidades que ela vem construindo para ser aceita socialmente.
No rigor da palavra bullying, entendemos que sua prática é muito mais contundente e
traz elementos de caracterização bem estruturados. Porém, para as crianças desse grupo, a
prática estava sendo exercida, uma vez que trazia a humilhação, o destaque para as diferenças,
a tristeza e até mesmo a solidariedade com o sofrimento do outro.
De acordo com a análise dos diálogos no Grupo Focal 2 apresentada nas tabelas 15 e
16, propusemos um modelo figurativo como hipótese interpretativa da representação social de
corpo para esse grupo. Ao analisarmos as características desse grupo focal, podemos perceber
também o caráter da ―aparência‖ e da ―interação social‖ como atributos do corpo, porém a
objetivação peculiar do grupo traz expressões que caracterizam esse corpo aparente como:
―marcado‖, ―sofrido‖. ―insatisfeito‖ ―padronizado‖, ―desrespeitado‖.
O grupo demonstra o desejo de mudança corporal, marcado pela insatisfação e a
padronização nas falas de M8, ao dizer que ―queria ser igual os bonecos do Playstation‖,
também de F14, quando diz: ―Eu queria ser forte‖, e M9 ―[...] queria ser bonito‖, também
apoiado pelo grupo em geral, que vibrou com a ideia quando ela surgiu no diálogo.
Analisando e trazendo para o contexto do real, os bonecos do jogo ―Playstation‖ são figuras
de corpo forte, musculoso, de aparência que busca a perfeição estética.
Para além das marcas dos modelos midiáticos trazidos pelo grupo, sobre um modelo
de corpo perfeito, pudemos perceber que o desejo de mudança corporal é trazido como a
solução de problemas criados para uma padronização de um corpo que trará a felicidade. A
influência ditada pelo corpo padronizado infere diretamente na auto estima, na busca de um
―querer ser‖ sem valorizar o que se tem ou o que se é.
Quanto a interação social ficou clara a necessidade de mudança de postura quando traz
a fala ―ser diferente é normal‖ ou ― eu sou porque nós somos‖, e em outras falas que
caracterizam a empatia e solidariedade nas atitudes dando pistas de uma ―aceitação as
diferenças‖ e do desejo de mudança de postura do grupo social. Através dessas pistas,
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pudemos assim elaborar uma hipótese de modelo figurativo da representação social do corpo
para esse grupo, apresentada pela figura 14:
Figura 14: Modelo figurativo da representação social de corpo para o Grupo Focal 2 –
uma hipótese interpretativa

Diferenças

Insatisfação

Bullying

APARÊNCIA

Mudança
corporal

Os discursos desse grupo são coordenados pelo sofrimento à prática do bullying. Ao
inferirmos uma hipótese interpretativa sobre a representação social de corpo pudemos
perceber que as ―Diferenças‖ causam ―Insatisfação‖ e que a solução para esse problema é a
―Mudança corporal‖ evitando o sofrimento do ―Bullying‖.
A análise dos desenhos e da escrita, de forma global, gerou dados inscritos sob as
características de um corpo sendo evidenciado através da aparência e da interação social. Já a
análise do grupo focal, através de seus elementos implícitos no diálogo, trouxeram à tona
outros aspectos que perfazem também uma construção social que atravessa o corpo.
Gatti (2005, p.11) fomenta esse aspecto do grupo focal dizendo que os trabalhos
permitem uma compreensão desses ―processos de construção da realidade, das práticas
cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes‖ e permitem o
desenvolvimento do olhar sobre as ―representações, percepções, crenças, hábitos, valores,
restrições, preconceitos, linguagens e simbologias‖ existentes e partilhadas em um grupo
social.
Para além da hipótese interpretativa, sobre esse grupo focal especifico, podemos
refletir também sobre o conceito do corpo perfeito na figura de um ―boneco Playstation‖,
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simbolizando a busca por uma perfeição, e que essa perfeição não atingida traz a
―insatisfação‖, o ―sofrimento‖ e atitudes marcantes na prática do ―bullying‖.
Através dos diálogos apresentados pudemos perceber que essas marcas já são
reconhecidas pelo grupo, que dialoga e sai em busca de outras construções na aceitação das
diferenças, até mesmo com frases prontas de campanhas ou filosofias trabalhadas em seus
cotidianos. Apesar do desejo forte de mudança corporal, o grupo manifesta também que o
outro deve ter uma mudança de postura, quanto a aceitar respeitosamente pessoas com
características diferentes. Mas, ao mesmo tempo em que se constrói essa consciência, o que
nesse momento é trazido como solução é a mudança de si mesmo, a mudança do seu corpo.
4.5.3 Grupo Focal 3 – “Fora do padrão: a exclusão!”.
Este grupo foi constituído por quatro meninas sendo elas F17, F18, F19, F20 e por
quatro meninos M15, M16, M21, M22. A separação dos temas foi feita pela recorrência de
palavras ou figuras de linguagem dentro das expressões. A análise de conteúdo foi utilizada
de forma interpretativa caracterizando o tipo de pesquisa qualitativa, que dentro do Grupo
Focal 3 trouxe marcas de um corpo padronizado, influenciado e exigido pela sociedade como
o ―belo‖. Fora desse padrão instituído, o corpo é excluído e consequentemente sofrerá
Bullying.
Os diálogos e expressões apresentados abaixo, na tabela 17 e 18 contribuíram para o
desenvolvimento das análises interpretativas:

TABELA 17 - Grupo Focal 3: TEMA APARÊNCIA
Categorias

Subcategorias

Exemplos
Eu gostei dos olhos. (M21)

Frequência
M21,M15,F1

Partes do

Olhos

[...] consertaria o olho. (M15)

8, M22

corpo

Eu ia trocar o olho dele. (F18)

4

físico

[...] ele foi fechando os olhos (M22).

Cabeça/cabelo

[...] botar cabelo e tirar o cabelo dos outros. M15, M22,
(M15)

F17,M15,

[...] aquele cabelo todo pra atrás. (M22)

F18

[...] eu ia colocar cabelo nele, louro né... (F17)
Eu também gosto de cabelo loiro (M15)

5
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[...] botar cabelo, tirar o cabelo de quem zuava.
(F18)

[...] eu gostaria de pintar o cabelo, e ficar Super

Mudança

5

Influência

Sayajin

Midiática /

(M15)

Cabelo

M15(2),

(personagem de desenho animado)

M16,F18
M21(2)

[...] também ficar igual ao vídeo game. (M16)

6

[...] quero meu cabelo igual do Sonic6. (M21)

corporal

Eu queria pintar meu cabelo, igual Fluttershy7.
(F18)

Insatisfação

[...] pintar o cabelo. (F17)

F17(2),

Eu ia alisar meu cabelo. (F19)

F20(2),

[...] deixar ele novinho que nem os meninos.

F19,M16(2)6

(M16)
Eu queria ficar bem alta. (F20)
Saúde

[...] e ter boa saúde.( F18)

F18

1

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

TABELA 18 - Grupo Focal 3- TEMA INTERAÇÃO SOCIAL
Categorias

Subcategorias

Vergonha

5

Exemplos

[...] ele tem vergonha de mostrar os olhos.
(M22)
[...] assim, eu fiquei triste quando ele fechou
os olhos, eu achei bonito os olhos dele.
(F17)
[...] vergonha né, ele tinha vergonha (F18).
[...] tô pensando aqui, ele fechou o olho pra
não ver... pra não sentir,... porque eu acho
que ele tem vergonha de mostrar os olhos, e
com os amigos ele não tem, porque são
iguais. (M21)

Frequência
M22(2),
F17,
F18(2),
M21(2)
8

Personagem de desenho no anime e mangá Dragon Ball e suas sequências adaptativas, Dragon Ball Z, Dragon
Ball GT e Dragon Ball Super. ―Na série é uma raça guerreira que se esforça para ser os guerreiros mais fortes do
universo‖.(fala de F15)
6
Sonic é um personagem dos jogos eletrônicos (TecToy, Sega) tipo um porco espinho que tem velocidade
supersônica e se enrola igual uma bola.
7
Pônei e uma das principais personagens da série animada My Little Pony.
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[...] queria que todo mundo parasse de me
excluir (F18)

Atitudes

Apelidos/
Bullying

Empatia

[...] é que me chamavam de rolha de poço,
mas gordo que a rolha do poço... todo
mundo fica me chamando de gordo. (M15)
[...] me chamavam de bola de comida,
porque eu como muito. (M21)
Eu tenho um apelido que não gosto, Lelé
(que vem do meu nome), mas é ―lelé da
cuca‖, tipo assim... eu não gosto (F17).
[...] todo mundo fica falando que eu como
demais, mas as pessoas ficam me chamando
de gorda (F18).
Também me chamavam de gordinho (M22)
Eu também, eu já vi um menino ser zuado
no parque, só porque ele era negro, (F20)
[...] na turma da tarde aqui na escola, uma
menina era gorda, eu também vi no recreio
que os meninos chamavam a menina de
gorda. (M16)
[...] lá perto da minha rua meu amigo não
era bom no gol, e os outros fizeram gol e
ficaram zuando ele, porque ele era ruim no
gol. Chamaram ele de goleiro sem luva, e
ficaram rindo. (F19)
[...] que o menino achou aquela terra... onde
todos eram iguais a ele.... (F18)
[...] fazer os meninos ficarem bonzinhos
(M22).

M15(5),
M21(3),
F18(6),
F17(2),
F20(4),
M22(2),
M16,F19

24

F18, M22
2

Fonte: Dados da pesquisa realizada pela autora, 2019.

Analisando a geração dos diálogos, os temas representados pelo Grupo Focal 3 foram:
―aparência‖ com vinte e duas recorrências, e ―interação social‖ com trinta e quatro
recorrências. Esses temas, assim como nos Grupos Focais 1 e 2, já haviam sido citados nas
análises individuais dos desenhos e da escrita. Dentro desses temas alguns aspectos
específicos foram contemplados, sendo separados em categorias e subcategorias. O tema
―aparência‖ teve: Parte do corpo físico (olhos, cabeça/cabelo), Mudança corporal (influência
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midiática/cabelo, insatisfação, saúde), e no tema ―interação social‖: Atitudes (vergonha,
apelidos/Bullying e a empatia).
Sobre os diálogos neste grupo focal, para além das partes físicas relatadas e do desejo
de mudança corporal, dois aspectos tiveram uma evidencia específica construída nas
conversas: um foi a preocupação com o cabelo, que atravessa diversas subcategorias do tema
―aparência‖, e outro o desejo de se construir um corpo a partir de características exploradas
pela mídia. Esse último aspecto é exemplificado pelas falas de: M15 ―[...] eu gostaria de
pintar o cabelo, e ficar Super Sayajin‖, M16 ―[...] também ficar igual ao vídeo game‖, M21
―[...] quero meu cabelo igual do Sonic‖ e F18 ―Eu queria pintar meu cabelo, igual Fluttershy‖.
Assim como no Grupo Focal 2 o conflito social denominado pelos alunos como
―bullying‖ fica bem evidenciado, com vinte e quatro recorrências. Ao contrário do Grupo 2,
onde os participantes demonstraram ter visto ou participado de episódios, neste grupo foi
evidenciado marcas que apresentaram certa recorrência a respeito de seus próprios corpos.
Algumas falas se repetem e alguns participantes falam com extrema tristeza em seus relatos
sobre as marcas corporais de um padrão que ―precisam ter‖ para serem aceitos. Essas marcas
são evidenciadas nas fala de M15, ao dizer: ―[...] é que me chamavam de rolha de poço, mas
gordo que a rolha do poço... todo mundo fica me chamando de gordo‖, também em M21
quando diz: ―[...] me chamavam de bola de comida, porque eu como muito‖, em F18 ―[...]
todo mundo fica falando que eu como demais, mas as pessoas ficam me chamando de gorda‖.
Outras falas também demonstram afetar os participantes, quando F17 diz que: ―Eu
tenho um apelido que não gosto, Lelé (que vem do meu nome), mas é ―lelé da cuca‖, tipo
assim... eu não gosto‖. Para além da fala escrita, seu olhar, a voz embargada e seu corpo
expressavam tamanha tristeza em receber esse apelido. Fazendo uma analogia a história
contada, ela foi fechando os olhos, ―[...] encolheu-se e fechou o olho direito. Em seguida, foi
fechando o olho esquerdo, não enxergou mais a rua‖.
As falas destacadas em torno desse assunto aparecem também em outras falas nas
subcategorias da interação social, por meio da categoria ―atitudes‖. Algumas conclusões são
elaboradas pelos alunos para justificar o ―encolhimento‖ do personagem principal da história,
quando relatam sobre ter ―vergonha‖: M22 ―[...] ele tem vergonha de mostrar os olhos‖, F17
―[...] assim, eu fiquei triste quando ele fechou os olhos, eu achei bonitos os olhos dele‖ e F18
―[...] tô pensando aqui, ele fechou o olho pra não ver... pra não sentir,... porque eu acho que
ele tem vergonha de mostrar os olhos, e com os amigos ele não tem, porque são iguais‖. A
vergonha atravessada pelo sentido da própria palavra toma forma de insegurança efetivada
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pelo medo do julgamento alheio, transformada em ―não ver‖, ―não sentir‖, nas palavras de
F18. Esse sentido está estritamente vinculado a um padrão social. Não atender a esse padrão
tem levado o outro a sentir sua diferença é defeito. Este sentimento é mencionado por F18,
que em falas anteriores reclamara de apelidos ligados à estrutura corporal, quando diz: ―[...]
queria que todo mundo parasse de me excluir‖.
Assim como no Grupo Focal 2, o conceito propriamente dito da palavra ou ato do
bullying pode ser retomado do relatório da UNESCO (2019, p.8) que o define como ―mais um
padrão de comportamento do que um evento isolado‖. Assim, necessariamente não podemos
afirmar que existe a prática do Bullying, mas fica salientado que para além da palavra ou ato,
a prática do ―zoar‖, naturalizada, tem contribuído para modificar e agir na construção da
autoestima dessas crianças, assim como, motivar o desejo de uma imagem corporal com um
padrão único de beleza. Essas práticas vividas no seio familiar, escolar, midiático entre outros
vem trazendo marcas sociais que remetem a exclusão.
De forma geral, além da análise dos desenhos e da escrita que trouxeram elementos
inscritos na ―aparência‖ e na ―interação social‖, o trabalho interpretativo através do grupo
focal, trouxe também ricos elementos que contribuíram para o melhor conhecimento da
representação social que os grupos tem feito com relação ao corpo. Tais elementos, já citado
por Gatti (2005), muitas vezes implícito no diálogo, reconstroem a realidade do cotidiano
permitindo um desdobramento no olhar sobre as aprendizagens existentes e partilhadas
naquele grupo social.
O grupo, no desdobramento e geração de dados, marca expressões ligadas a
―aparência‖, ao ―padrão‖, a necessidade de ―mudança corporal‖, a ―aceitação‖, a ―influência
midiática‖, a ―vergonha‖, ao ―bullying‖ e a ―exclusão‖. Pudemos assim propor um ―modelo
figurativo‖ como hipótese interpretativa da representação social de corpo para o Grupo Focal
3, através da figura 15 apresentada a seguir:
FIGURA 15 – Modelo figurativo da representação social de corpo para o Grupo Focal 3
– uma hipótese interpretativa

Padrão
corporal

Influência
da mídia

Exclusão

APARÊNCIA
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O modelo figurativo proposto é uma hipótese interpretativa da representação social de
corpo para o Grupo Focal 3. O grupo, através dos diálogos, demonstrou em suas falas que o
corpo ―ideal‖ tem um ―padrão corporal‖ algumas vezes apresentado por ―influências da
mídia‖, que ao não se adaptar a esse padrão, pode sofrer o bullying. Essas ―influências‖
aparecem também como objeto desejado, de aceitação social pela aparência, e a falta de
algumas características dessa padronização causa ―vergonha‖ (encolhimento do corpo),
fatores são expressos na fala dos participantes como provedores da ―exclusão‖.
Ao marcar o discurso do grupo como um corpo excluído, encolhido e desejando se
modificar, podemos refletir sobre como, dentro dessa perspectiva, esse corpo/ser se prepara
para enfrentar as diferenças e quebrar estereótipos no seu cotidiano, e ficar bem. Algumas
falas como a de F18, quando ao dizer que está sendo chamada de gorda, pronuncia ―[...]
queria que todo mundo parasse de me excluir‖, indicam a denuncia do grupo sobre algumas
práticas do cotidiano sentidas/vividas/experimentadas e que vem trazendo diferenças
associadas a defeitos e carências, não valorizando as potências desse corpo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
―Um fotógrafo-artista me disse outra vez: Veja que pingo de sol no couro de
um lagarto é para nós mais importante do que o sol inteiro no corpo do mar.
Falou mais: que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica
nem com balanças nem com barômetros etc. Que a importância de uma coisa
há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós‖.
(MANOEL DE BARROS)

95

Pesquisar o corpo é uma tarefa de tamanha complexidade, sendo ele carregado de
subjetividades e generalidades, característico do ser humano e de suas construções. Ao buscar
conhecer a imagem que a criança tem do próprio corpo e do outro, é preciso reconhecer o
quanto essa criança é atravessada por sentidos que não se controla, e a possibilidade de se
investigar uma imagem única esbarra na transcendência da cultura e dos acordos
estabelecidos nos grupos sociais.
Ao elaborar na pesquisa os objetivos específicos o qual se queria investigar, optamos
por descrever cada etapa e encontrar evidências que pudessem nos dar pistas das construções
feitas por crianças de nove e dez anos a respeito do corpo. É de fundamental importância
destacar que os estudos nos levaram a experiências específicas a essa realidade estudada, e
que este foi elaborado através da pesquisa qualitativa, com interpretação de desenhos, escritas
e do grupo focal. Essas conclusões/considerações não são universais sobre o conceito de
corpo, porém podem ser orientadoras para outros estudos com crianças e suas construções de
representação social. Pesquisas que possam dar voz aos sentidos construídos por elas, e que
mostrem como as representações construídas socialmente podem estar relacionadas a muitos
aspectos psicossociais que limitam suas aprendizagens escolares e cotidianas.
A análise de conteúdo através dos diálogos no grupo focal nos permitiu perceber, para
além do objeto de pesquisa, outras características que demarcaram a discriminação racial, a
predileção por estereótipos, as condições de desconsideração dos valores humanos,
naturalizados no cotidiano dos participantes. Esses aspectos poderão ser aprofundados em
estudos ulteriores. Assim, ao retornarmos ao foco da pesquisa, na tentativa de verificar as
imagens corporais que as crianças constroem de si e o contraste da representação social de
corpo entre meninos e meninas, pudemos evidenciar algumas nuances representadas ao longo
desse estudo.
Na primeira etapa, onde pedíamos para se fazer uma ―representação de si‖ através dos
desenhos, pudemos perceber que as meninas apresentaram ter maior predileção a
características de uma pele branca, cabelos lisos e claros, enquanto os meninos fizeram seus
desenhos buscando características mais próximas a sua imagem. Pudemos constatar essa
nuance ao relacionarmos essas características com os próprios participantes, percebendo que
as meninas demonstraram uma construção de sua própria imagem diferenciada do que
realmente apresentavam, enquanto meninos se aproximaram mais de uma imagem corporal
semelhante a si.
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As características que se gostava e não se gostava em si, representadas pela escrita,
mostraram que a aparência era a primeira preocupação, tanto para as meninas quanto para os
meninos. Porém, aliado à aparência, para as meninas a interação social, com preocupações
sobre a opinião do outro com relação a si foi também evidenciado, assim como o consumo de
acessórios ligados ao adorno do corpo. Já para os meninos, além da aparência, a condição
física recebeu atributos de maior importância atrelados à higiene pessoal, ao estar arrumado e
asseado.
Na segunda atividade, ao convidarmos uma reflexão sobre ―o outro‖ e as percepções
construídas por crianças a respeito de suas preferências, pudemos observar através das leituras
interpretativas nos desenhos que, tanto para meninas quanto para meninos o cabelo crespo e
escuro não são de suas preferências. Porém o tom de pele teve o mesmo quantitativo nos
desenhos, entre o ―gostar‖ e o ―não gostar‖, nas representações de uma pele clara ou escura,
demonstrando nessa etapa que este critério não apresentou uma predileção. As características
ligadas a altura não ficaram evidenciadas como fator importante representado nesse momento.
Porém, a característica da higiene retorna nesses desenhos, representada por figuras com odor
nas axilas. Também destacamos a religiosidade sendo representada como o ―não gostar‖ de
figuras associadas ao ―mal‖ e o ―bem‖.
Quanto às observações retiradas do ―não gostar‖, feito pelas crianças através da
escrita, retornamos para as qualidades/valores sobre a ―aparência‖, tanto para meninos quanto
para as meninas, seguidos pela ―interação social‖. As questões ―afetivas‖ ou de valores
humanos são pouco citadas, não estando evidenciadas nas escritas, sobre as construções da
relação com o outro. As considerações sobre os valores que se tem construído a respeito do
corpo foram representadas por características externas, ligadas à aparência (corpo físico
estereotipado), à interação social (adaptado a um padrão social), ao consumo (de bens que
adornam o corpo), à higiene/saúde (apresentação desse corpo asseado), à condição física
(demonstrando o corpo habilidoso) e por fim, a uma expressão bem reduzida, a
afetividade/valores humanos.
Na segunda proposta de elaboração de elementos que caracterizassem uma
representação social, onde organizamos encontros em grupo focal, a utilização da história de
Graciliano Ramos, Terra dos meninos Pelados, nos deu uma boa partida para receber os
relatos das construções de corpo que estavam sendo apreendidas pelas crianças, assim como
os sentimentos construídos apresentando suas frustrações em não estarem enquadrados em
padrões determinados pelos grupos nos quais convivem. Apesar de termos um roteiro,
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pudemos observar que os diálogos de cada grupo foram tomando enredos próprios, de acordo
com temas que surgiram nas trocas de ideias. Esses temas geradores deram o tom das
representações de cada grupo, a partir de marcas que conduziram o discurso.
O Grupo Focal 1, destacou em seus diálogos a diferença marcada como doença. O
tema deu o nome ao grupo em forma de pergunta: ―O corpo diferente é um corpo doente?‖. A
representação do corpo nos diálogos, para esse grupo focal, estava relacionada às categorias
expressas nos desenhos e escrita, que contemplavam a ―aparência‖ e a ―interação social‖.
Porém, nos diálogos construídos houve uma associação das diferenças as doenças. O tema
saúde/doença permeou quase todo o tempo da conversa, dando pistas nas falas, de que o que
eles consideram diferente está doente. Assim pudemos perceber algumas representações e
elaborar hipóteses de um modelo figurativo, dentro de pensamentos/falas, naquele momento,
que apresentavam um senso comum. Os diálogos trouxeram elementos, mostrando que, para
esse grupo, existe um modelo/padrão de corpo, e estar fora desse modelo é ser
diferente/doente. Para o dito como ―diferente‖, ―estranho‖, as soluções propostas mostravam
que era preciso mudar, e as relações/valores/afetos eram demonstradas a partir da ―aparência‖.
O Grupo Focal 2, intitulado pela pesquisadora de ―Meu corpo diferente sofre
bullying!‖, traz no enredo dos diálogos o desejo de mudança corporal. A analogia aos bonecos
de Playstation, citado por um dos participantes, traz a figura de um corpo perfeito, desenhado
muscularmente, forte e de características padronizadas, onde o ser é a sua aparência. Apesar
do desejo de mudança corporal, o grupo é consciente de que para além da insatisfação com o
corpo, existe uma cobrança do grupo social externo, que influência os sentimentos,
comparando essa pressão social ao bullying, causador de sofrimento emocional, e justificando
a necessidade de se adaptar ao que seria o ―corpo perfeito‖. Em todos os momentos, o grupo
apresentou uma representação do corpo, ou como ele deve se apresentar, porém trouxe
também em seu diálogo uma consciência do estereótipo que está sujeitado esse corpo. Através
de falas marcadas, faz uma denúncia onde as pessoas/colegas precisam mudar a postura, e que
ações fossem promovidas para sensibilizar a consciência do outro na aceitação às diferenças.
O Grupo Focal 3, intitulado como ―Fora do padrão: a exclusão!‖, traz em seus
diálogos a marca que a influencia midiática vem trazendo na padronização da estética
corporal, além disso, outros elementos como a aquisição de objetos valorizados pelo grupo,
como elementos de consumo, parecem fundamentais para alcançar um corpo ―ideal‖, a
felicidade e o bem estar. Essa padronização aparece nas entrelinhas dos diálogos, e assim
como no grupo 2, é destacada em uma conduta que eles denominam como bullying. Esse
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grupo trouxe um corpo muito marcado emocionalmente por um estereótipo, tendo
participantes com demonstrações de uma baixa autoestima. Nas interpretações desses
diálogos, em busca da construção de uma hipótese que condensassem as falas, pudemos
averiguar a construção do pensamento por palavras relacionadas a um corpo padrão,
influenciadas por modelos televisivos, e que o divergente a isso seria causador de ―vergonha‖,
de não aceitação de si. Para esse corpo, as atitudes externas eram geradoras do bullying, que
expõe esses considerados ―defeitos‖. Essa prática, para o grupo, vem trazendo a exclusão
social, já relatada como sentidas por alguns participantes.
Os grupos focais apresentaram pistas das representações de corpo para esse grupo total
de participantes, e como elas se apresentavam no cotidiano, através de influências da escola,
mídia, famílias e outras que apareceram. Essas representações estão inseridas na construção
desses sujeitos, mostrando a diferença como uma carência. Porém, sabemos que outras
influências estão presentes nos discursos, que muitas vezes são representações de tantos
ambientes frequentados pelos participantes. Essa diferença, permeada pela aceitação/exclusão,
nos dá impressões de construções marcadas pelo sofrimento, pela tristeza e pela busca por
superar os estereótipos.
Assim como na pesquisa, Jobim e Souza (2008, p. 275) ressaltam que, quando falamos
das ―interações sociais‖, estamos diante de uma tarefa árdua, em enxergar que atualmente ser
diferente tem sido quase um delito. E para não ser diferente, a criança absorve também as
mudanças nos valores humanos, vão construindo significativas marcas na formação do seu eu,
daquele que precisa alcançar tais padrões ditados para ser mais feliz. O corpo/ser vira atributo
de valores externos, coisas, e vai perdendo a essência do corpo/sujeito, rico em experiências
de valores próprios, subjetivos, pessoais.
Ao pensar em outros atributos/valores, que carregam o ser humano, sendo esquecidos,
e no quanto são contundentes as determinações que tentam formar o ser padronizado, penso
também nas pesquisas de Miranda (2013) e Bahls (2002) quando trazem dados de um
reconhecimento ao aumento dos transtornos psicossociais, como a depressão infantil e o
aumento significativo da depressão populacional para o ano de 2020.
Desta maneira, destaco que inicialmente, essa pesquisa não buscou atuar na formação
de professores, mas, recorrendo a retórica de Paulo Freire (1999) de que ao pesquisar eu
constato, e ao constatar eu intervenho, principalmente em pesquisas na educação, acredito que
seja improvável diante da geração de dados, não se buscar estratégias. Acredito na escola
como um campo fértil, onde educadores possam se aproximar das construções de currículos e
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relações, que busquem eliminar as discriminações e outras práticas opressoras. A ―aparência‖
como valor principal marcado pelo grupo como de real importância para ser aceito, ser
amado, ser feliz, traz uma representação social que precisa ser ressignificada, precisa ser
dialogada, e precisa ser sentida para além do espaço escolar.
Para os diálogos apresentados nessa pesquisa, e as representações que surgiram, é
preciso transformar essas relações sociais, reivindicando a valoração afetiva, o ficar bem e
deixar o outro bem, a alegria e a potência das individualidades. Um espaço que valorize a
multiplicidade dos corpos e oportunize aprendizagens/experimentos através da existência
corporal, da percepção de si e do outro pensando a corporeidade/diversidade.
A responsabilidade de valorizar as múltiplas identidades, corpos, culturas e
coletividades, sobretudo nesses espaços, nos convida, como educadores, a realizarmos
diálogos pautados numa reflexão humanizada, às construções pedagógicas efetivadas por
representações diversas e não excludentes. Precisamos fornecer oportunidades de
aprendizagens às crianças que tenham acesso as múltiplas referências que compõem
diferentes experiências culturais, códigos e linguagens.
Nesse pensamento o convite a uma educação com o olhar afetivo para o corpo:
diverso, plural, colorido, de todas as formas e sentidos. Que as aprendizagens e encontros
escolares sejam ricos em experiências felizes, de um corpo potente e sensível às diferenças.
Penso ainda que as determinações estereotipadas possam não ser consideradas, quando a
compreensão do valor humano for a maior aprendizagem a ser estudada.
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