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Verbo Ser 
Que vai ser quando crescer? 

Vivem perguntando em redor. Que é ser? 

É ter um corpo, um jeito, um nome? 

Tenho os três. E sou? 

Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, 

corpo e jeito? 

Ou a gente só principia a ser quando cresce? 

É terrível, ser? Dói? É bom? É triste? 

Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas? 

Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R. 

Que vou ser quando crescer? 

Sou obrigado a? Posso escolher? 

Não dá para entender. Não vou ser. 

Vou crescer assim mesmo. 

Sem ser Esquecer. 

 

 

Carlos D. de Andrade 
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RESUMO 

 

Essa tese tem como foco a análise as narrativas e as imagens destas narrativas  que 

apresentam o corpo de crianças. Particular atenção é dada às marcas corporais que estão 

nas palavras em uma estreita conexão entre sema (linguagem) e soma (corpo). Essas 

narrativas, conforme discuto, trazem em si elementos que podem (ou não) marcar, 

modelar, alienar ou libertar os corpos infantis para estes exercerem, com plenitude suas 

capacidades físicas, mentais e intelectuais, conforme determinado na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional/96 (LDB). A produção literária per se se insere no campo 

dos Estudos Culturais por ser uma produção de arte humana. O estado da arte construído 

como aporte teórico para esta pesquisa é de caráter multidisciplinar, abrangendo os 

campos de conhecimentos das áreas de Sociologia, Antropologia, Filosofia, Teoria 

Literária, Literatura Infanto-juvenil e Educação infantil. Destaco que as produções nos 

campos da Sociologia e Antropologia ainda não contemplam estudos sobre as narrativas 

escritas para crianças na perspectiva da análise do corpo infantil, revelando desta forma a 

originalidade e relevância teórico-científica dessa pesquisa. Estabeleci como pergunta de 

pesquisa: quais os significados do corpo, sentimentos e valores disseminados através das 

narrativas escritas para crianças e nas suas imagens (ilustrações)?  O objeto de estudo 

dessa investigação é a materialidade e a subjetividade do “corpo” presentes nas narrativas 

escritas para crianças e nas imagens de tais narrativas. Essa pesquisa qualiquantitativa, 

porém de predominância qualitativa, adota a metodologia documental como procedimento 

científico, a fim de analisar o conteúdo dos dados colhidos do acervo do “Programa 

Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas públicas 

brasileiras/2012”. Defini como objetivo geral: analisar as dimensões corporais identitárias 

apresentadas nas narrativas escritas para crianças com base nas teorias sociológicas, 

filosóficas e antropológicas e, como objetivos específicos: (1) revelar os achados através 

de categorias de análise, tais como: raça, etnia, sexo e gênero; e (2) identificar os bens 

culturais e simbólicos transmitidos através do conteúdo das narrativas.  Essa tese assume 

como pressuposto que o acervo do PNBE faz emergir as pluralidades, sentimentos e 

valores indentitários das corporificações infantis nas narrativas, e revela conteúdos com 

significados e sentidos em consonância com o multiculturalismo e a diversidade da 

sociedade brasileira. Os achados demonstram que há uma significativa abertura para as 

etnias e raças no sentido global com a inclusão das narrativas estrangeiras. Estas também 

apresentam fluidez nos corpos que fogem dos padrões adotados como bom 

comportamento, mas mantêm heteronormatividade. Contudo as narrativas brasileiras não 

comtemplam a diversidade e o multiculturalismo nacional. Poucos autores/as brasileiros/as 

trazem à tona personagens principais de diferentes etnias, assim como grupos sociais que 

estão em condições de vulnerabilidade social.  

Palavras chave: Corpo. Narrativas escritas para crianças. Identidades. Educação Infantil.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

The focus of this thesis is the analysis of images and narratives which present children’s 

bodies.  Special attention is given to the body markers that are in words in a strict 

connection between sema (language) and soma (body) These narratives as I discuss in the 

thesis, bring within them seeds that may (or may not) mark, model, alienate or liberate the 

children’s bodies so that they may exercise in full their physical, mental and intellectual 

capacities as defined in the National Educational Low 1996.   Literary production per se is 

included in the field of Cultural Studies as it is a production of human art. The state of art 

constructed as theoretical inputs for this research is of a multidisciplinary character, and 

covers the  fields of knowledge in the areas of Sociology, Anthropology, Philosophy, 

Literary Theory, Infant-juvenile Literature and Infant Education.  One must point out the 

fact that here I show evidence that the productions in the fields of Sociology and 

Anthropology do not yet consider  studies about narratives written for children from the 

perspective of the child’s body, hence originality and theoretic-scientific relevance of this 

research. I place as the research: what are the meanings of body, feelings and values 

disseminated through narratives for children and their illustration?  The objects of study in 

this investigation are the materiality and subjectivity of the ‘body’ present in the narratives 

written for children and the images of such narratives.  This qualitative-quantitative 

research adopts the documental methodology as scientific procedure with the aim of 

analysing the content of the data collected constituted of the collection of “The National 

Library for Schools Programme : Reading  and Library in Brazilian  State Schools/2012”.  

I defined as my general aim: to analyse the dimensions of Bodies as identities presented in 

the narratives written for children based on sociological, philosophical and 

anthropological theories and, as specific objectives: (1) to reveal the findings through  

categories of analysis such as: race, ethnicity, sex and gender; and (2) identify the cultural 

and symbolic assets transmitted through the narrative content.  This thesis presupposes 

that the collection of narratives brings out the pluralities, feelings and identifying values of 

the children’s embodiments in the narratives, and reveals contents with meanings and 

senses in accordance with the multiculturalism and the diversity of standards in Brazilian 

society.  The findings demonstrate that there is a significant opening for the ethnic groups 

and races in a global sense with the inclusion of foreign narratives.  These also present a 

fluidity and lightness in the bodies, but within hetero-normativity.  However, the Brazilian 

narratives do not take into account the country’s diversity and multiculturalism.  A very 

few Brazilian authors present main characters from ethnic groups and different ethnicities 

that belong to groups in a socially vulnerable state. 

 

KEYWORDS: Body. Narratives written for children. Identities. Infant Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde a época do ritual estabelecido, aos sábados, por meu avô – 

quando íamos ao centro exclusivamente para que eu escolhesse um livro 

– até hoje, é um dos prazeres mais deliciosos a que me entrego. E 

terminei comprando livros não somente pelo que neles leria. Compro 

livros por vários motivos: pelo formato, deles, pelo cheiro, pela cor, 

livros que nunca li, livros que me agradam apenas por se deixarem 

possuir, por se deixarem pegar, olhar, folhear. Por me fazerem 

vislumbrar algo de muito grande, bem maior que minha vida de todos os 

dias. Durante tantas e tantas viagens que fiz, visitei bibliotecas do 

mundo, às vezes até em ruínas, como no caso de Efesus, na Turquia. 

Livros reunidos talvez seja – das imagens mais caras – a que mais 

prazer me dá. Provavelmente porque me reconduz à infância e à 

segurança de que me sentia rodeada. 

                                                                                          Elizabeth Hazin 

   

Aos leitores e leitoras apresento essa pesquisa construída, a partir do diálogo com 

colegas educadores/as que trabalham principalmente nas Séries Iniciais e no Ensino 

Fundamental, a fim de que juntos/as pensemos sobre algo que não ocupa lugar de estudo 

ou debate na formação das licenciaturas de modo geral. Pude compreender a relevância do 

tema escolhido com base das observações da minha própria prática e nas relações com 

os/as colegas. Experimentei várias vezes da riqueza que é o sentar em círculos com grupos 

de/das estudantes, onde cada um/a narrava as suas histórias que naturalmente envolvem 

valores, costumes, modos de ser, viver e sentir, ou seja, suas culturas. Sem esquecer que 

em narrativas, como na epígrafe dessa seção, a palavra é o corpo daquele que fala, lê e 

sente o que diz. 

Quando observo o corpo e as formas como os/as estudantes usam-no, conheço um 

pouco mais de cada um/uma deles/as. Por isso, abordarei sobre o corpo. Para tanto, meu 

intento é que seja algo pontual e singelo, o mais próximo possível das pessoas simples 

como eu - professores e professoras, trabalhadores/as na área de educação, educadoras e 

educadores sociais.  

Foi exatamente a partir de algumas leituras, participação em seminários sobre as 

diversas dimensões do corpo e as observações assistemáticas do relacionamento com os/as 

estudantes em sala de aula, que passei a ver o quanto o corpo poderia aprisionar ou limitar 

o desenvolvimento das competências cognitivas. Sobre essa questão, Delors (1998) 
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explica que a educação, para dar conta das suas missões, precisa concentrar-se em quatro 

aprendizagens ou “pilares do conhecimento”: 

 

Aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; 

aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a 

viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as 

atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra 

as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem 

apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de 

relacionamento e de permuta (DELORS, 1998, p. 89). 

 

Portanto, considero que um dos pontos de contato que torna essas formas de 

saberes uma via única é o corpo. O corpo é a interface entre todas as formas de saberes.  É 

ao corpo que se dedicam todas as ações, por outro lado, o corpo é também um meio de 

construção de conhecimento. Sendo assim, simultaneamente ele é instrumento de 

construção do fazer, do agir, do pensar. Quando se pensa em realizar algo é o corpo o 

nosso principal instrumento.  

Desse modo, poderia dizer que aprender a viver junto, é aprender o limite até onde 

coloco e uso o meu corpo socialmente, pois ele ocupa um espaço social que deverá 

terminar quando começa o espaço de outro corpo, ou seja, de outro indivíduo. Delords 

(1998, p.07) nos pergunta: “Poderemos conceber uma educação capaz de evitar os 

conflitos, ou de resolvê-los de maneira pacífica, desenvolvendo o conhecimento dos 

outros (indivíduos sociais) 
1
, das suas culturas, da sua espiritualidade?” Diante disso, 

passei a refletir sobre coisas simples, aparentemente do senso comum, tais como - tudo 

que fazemos é físico, mesmo que seja elaborado pela mente, e esta só existe no corpo. Isso 

me levou a buscar maiores conhecimentos sobre esse elemento corpo que até então parecia 

ser alvo de maiores atenções de outros campos de estudo e não do campo da educação, da 

cultura, da sociologia. Vejo agora que se o corpo é esse elemento limitador do meu ser 

social, quem sou eu como ser social? Que corpo é esse que me simboliza ou que corpo é 

esse que eu simbolizo? 

De acordo com a historiadora Sant’Anna (2001) é muito recente essa postura 

adotada pelos/as pensadores/as em suas diversas teorias ao considerar a natureza corporal 

do ser humano, ou seja, assumirem que não existimos sem o nosso corpo.   

Expandindo essa compreensão, li a seguinte frase em um artigo de Callegari (2011, 

p.29): “É no corpo que, desde a infância, reprimimos sensações”. Isso me fez entender que 

                                                           
1
 Nota: acréscimo da pesquisadora. 
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a criança cria couraça por todo o seu corpo inibindo sensações como dor, percepções 

como sentir o vento, sentimentos de dor ou mesmo alegria. Ela também perde agilidade, 

força e coordenação. Isso acontece a cada momento em que nós educadores, pais, adultos 

responsáveis pela criança limitamos os seus movimentos. Há, por exemplo, concepções 

que falam da agilidade corporal das meninas, o que em grande parte se perde devido à 

formação educacional, à orientação de modos, à transmissão dos costumes, os quais na 

maioria das culturas garantem um espaço de liberdade muito maior aos meninos do que às 

meninas. Ainda poderia citar a força do meio (espaço social) como espaço de 

aprendizagem e onde o corpo da criança se desenvolve: 

  

Em sua relação com o meio, formado por costumes, linguagens, valores, 

relações humanas e técnicas, as crianças desde cedo tentam apreendê-lo 

e significa-lo, mediadas direta ou indiretamente por parceiros mais 

experientes, como por exemplo, o professor, que lhes assegura uma 

gradativa apropriação da cultura historicamente constituída. Essa 

experiência é de fundamental importância para que a criança também 

possa ser produtora de cultura, manifestando-se por meio de diferentes 

linguagens, afetando o meio do qual faz parte e sendo afetada por ele 

(ZUMPANO e ALMEIDA in PLACCO; ALMEIDA, 2012, p. 22). 

 

 

      Outro aspecto que me chama particular atenção é o quanto as marcas corporais 

estão em nossas palavras em uma estreita conexão entre sema e soma. Aqui nasce o foco 

do meu objeto de estudo: narrativas escritas para crianças
2
 como lugar onde 

encontramos marcas corporais e seus significados. Essas narrativas podem trazer marcas 

que conformem os corpos, que os alienem ou mesmo que os libertem para poderem 

exercer com plenitude as suas capacidades físicas, mentais e intelectuais. Além disso, as 

narrativas escritas para crianças, ainda não foram estudadas nessa perspectiva. O estudo 

que se aproxima dessa pesquisa foi realizado pela Professora Andréa Borges Leão (2007), 

o qual demonstra como a civilidade explicitada na obra O Processo Civilizador de Norbert 

Elias (1994), faz parte integral das histórias para crianças, sejam brasileiras ou europeias, 

construindo máximas morais, éticas, e eu acrescento, principalmente, normas estéticas.  

 Mas, onde estão essas narrativas para as crianças brasileiras no contexto das 

escolas públicas? Será que a maioria das nossas crianças está tendo acesso a elas? Se as 

nossas crianças estão tendo a garantia de acesso ao livro paradidático, também 

                                                           
2
 Nessa pesquisa usarei o termo “narrativas escritas para crianças” ao invés de literatura infanto-juvenil 

ou livros de histórias para crianças ou outros termos similares. Entretanto, esclareço que o que aqui 

denomino de “narrativas escritas para crianças” seja a produção literária Infanto-juvenil. 
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denominado de Literatura Infanto–juvenil, aqui chamado de narrativas escritas para 

crianças, o que essas narrativas dizem e demonstram, sobre a corporeidade? Esse 

conhecimento é fundamental para formação dos profissionais que trabalham com as 

crianças nos níveis de Creche, Séries Iniciais e Ensino Fundamental: 

 

[...] é preciso conhecer o desenvolvimento infantil, as possibilidades de 

aprendizagem e relacionamento da criança com os estímulos do meio e a 

importância deste para o desenvolvimento e o processo de diferenciação 

(do meio e do outro) Por intermédio dos relacionamentos que a criança 

estabelece não só com  os adultos, mas também com outras crianças, ela 

nomeia objetos, imita pessoas ou outros elementos que observou, 

movimenta-se, torna consciência de seu corpo e descobre suas 

possibilidades motoras (...) constantemente significando o mundo a sua 

volta, influenciando-o e sendo influenciada por ele (PLACCO; 

ALMEIDA, 2012, p. 33). 

 

 

 Até 1997 enfrentávamos a quase inexistência do livro de literatura Infanto-juvenil 

no acervo das escolas públicas brasileiras como desdobramento da ausência de políticas 

voltadas para a infância. Ainda nesse período, contávamos com políticas dirigidas a 

grupos sociais mais abastados do ponto de vista econômico. Nessa fase predominava o 

esquecimento e a negligência no diz respeito à garantia dos direitos das crianças das 

classes economicamente baixas.  Hoje, podemos contar com um amplo programa nacional 

– Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)
3
: leitura e biblioteca nas escolas 

públicas brasileiras – finalmente surgiram as tão sonhadas bibliotecas. Sem dúvidas fruto 

de cobranças ao Governo Federal, por professores/ras e profissionais que militam na área 

de Educação.  

Considero esse momento historicamente de grande relevância para consolidação 

do estado democrático, visto que se oferecem alicerces para a construção de uma 

consciência crítica. Além de ser uma resposta a lutas e desapontamentos de tantos e tantos 

outros projetos de menor porte, os quais foram abandonados ou interrompidos por razões, 

como “falta de verba”. Contudo, o atual programa já completa 16 anos de existência e tem 

mantido atualizações anuais nas escolas de educação básica. Para essa pesquisa escolhi o 

                                                           
3 BRASIL. Ministério da educação. Programa Nacional Biblioteca da Escola. Disponível 

em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574>. 

Acesso em: 14 abril 2012.  

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12368&Itemid=574
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acervo/ano 2012, o qual seria o mais atual possível no momento dessa pesquisa e que está 

disponível nas escolas públicas do município de João Pessoa/PB.  

De fato não só enfrentamos a negligência histórica dos governantes em relação ao 

compromisso de assegurar o respeito à infância e a educação como direito de cidadania, 

como, também, se negou ao profissional responsável por cuidar e ensinar nas creches e nas 

séries iniciais uma formação de qualidade que realmente pudesse formá-los/las e informá-

los/las no sentido do fortalecimento dos direitos da criança, ou melhor, o direito à infância. 

Mesmo as políticas interministeriais, durante anos não foram criadas para oferecer ações 

voltadas para uma profícua formação de professores para creches e séries iniciais, que os 

capacitassem em termos de mecanismos (legais), conhecimentos teóricos e princípios 

adequados à infância. Esse reconhecimento da infância existia apenas para as classes 

média e alta da população. Os descendentes dessas classes, já desde os anos 80 desfrutam 

dos aparatos como creches e ensino das séries iniciais na rede privada, ao menos nas 

grandes capitais da federação.   Já para o assalariado/a ou o/a pobre, estes foram 

esquecidos/das, e consequentemente seus filhos/filhas não foram incluídos/das nos 

programas e políticas de governo. Eles/elas ficaram invisíveis aos olhos da maioria dos 

representantes das classes média e alta. Só a partir da lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996, é que se instala no país um processo de valorização ou 

ascensão da educação infantil
4
. 

Se finalmente posso afirmar que temos livros de Literatura Infanto-juvenil nas 

escolas públicas, também posso verificar se temos bons acervos, já que os livros que 

compõem o PNBE são selecionados a partir de critérios
5
 estipulado pelos MEC, a partir de 

uma equipe de profissionais especialistas da área de educação, linguística e literatura. As 

obras são selecionadas a partir de processo de avaliação pedagógica, conforme aparece 

explícito nas páginas de apresentação do próprio programa
6
. Além disso, conta com uma 

distribuição que envolve desde a creche até o ensino médio. 

                                                           
4
 A LDB /1996 atesta que esta é a primeira etapa da educação básica e tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade em seus aspectos físicos, psicológicos, social e 

intelectual (...). (PLACCO e ALMEIDA, 2012, p.23). 
5
 Os critérios adotados para seleção das narrativas que compõe o acervo 2012, não são explicitados  pelo 

MEC.  
6
Brasil, Ministério da Educação, PNBE, 2012. O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 

desenvolvido desde 1997 (Portaria Ministerial Nº 584 de 28 de abril de 1997), tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras 

de literatura, de pesquisa e de referência. O atendimento é feito em anos alternados: em um ano são 

contempladas as escolas de educação infantil, de ensino fundamental (anos iniciais) e de educação de jovens 

e adultos. Já no ano seguinte são atendidas as escolas de ensino fundamental (anos finais) e de ensino médio. 

Hoje, o programa atende de forma universal e gratuita todas as escolas públicas de educação básica 
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Com as narrativas para crianças chegando às escolas e às creches, e com um 

número muito maior de escritores/ras para crianças, interessa-me conhecer o que essas 

narrativas contam. Pretendo refletir sobre o que se escreve para as crianças ou 

principalmente o que hoje lê a criança matriculada na escola pública. É na escola pública 

onde se encontra a maioria das nossas crianças, que não dispõem de aparatos para o lazer, 

de um contexto familiar estimulador para a leitura, ou de variadas fontes de conhecimento 

e informação.  Em sua maioria são crianças oriundas de famílias excluídas da cultura 

escrita. Aliás, mesmo não sendo o foco dessa pesquisa, quero mencionar que ainda 

preocupa-me descobrir se a classe trabalhadora, que tem os seus filhos/as nas escolas 

públicas tem aumentado  o seu índice de leitura, a partir do acesso a “bons e envolventes 

livros de histórias para crianças”. Segundo pesquisas, ainda enfrentamos grande desafio a 

esse respeito.
7
 Contudo, esse não é o foco dessa pesquisa no momento, embora seja parte 

do mapa da realidade brasileira. 

É nesse contexto que escolhi mais precisamente como objeto desta investigação as 

materialidades e subjetividades dos corpos presentes nas narrativas e nas imagens 

(ilustrações) dessas narrativas escritas para crianças, as quais formam o acervo do 

“Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e biblioteca nas escolas 

públicas brasileiras/2012”. Este programa entrelaça como atores principais a Secretaria de 

Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação (MEC), o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e parcelas da indústria editorial brasileira.  

                                                                                                                                                                               
cadastradas no Censo Escolar.   O PNBE é um Programa executado no âmbito do Ministério da Educação, 

que consiste na distribuição de acervos literários destinados a bibliotecas públicas escolares de educação 

básica das redes federal, estaduais, municipais e do Distrito Federal. Para tanto, a Secretaria de Educação 

Básica – SEB coordena rigoroso processo de avaliação pedagógica dessas obras que é realizado por 

Universidade Pública Federal.  Além da participação de Universidade Pública Federal no processo de 

avaliação, o Programa conta com uma Comissão Técnica que tem como atribuição subsidiar e assessorar a 

SEB no processo de avaliação e seleção de obras de literatura inscritas em cada edição do Programa. O MEC 

passou a realizar também Seminários Nacionais, com a participação de professores, coordenadores e 

responsáveis por ações de incentivo à leitura nos estados e municípios brasileiros que têm como objetivo 

apresentar os princípios didático-pedagógicos e critérios que orientam a avaliação e seleção das obras que 

compõem os acervos de literatura do PNBE, com vista à apresentação de iniciativas que contribuam para o 

desenvolvimento de uma política de formação de leitores nas escolas públicas de Educação Básica. (Fonte 

PDE, 2008). 

 
7
  Em pesquisa do ano de 2011, diante da pergunta: "O que gostam de fazer em seu tempo livre?", a 

atividade Ler (Jornais, Revistas, Livros, Textos na Internet) teve uma queda de 36% em 2007 para 28% 

em 2011, assim como Escrever, que saiu de 21% em 2007 para 18% em 2011. Por outro lado, 85% da 

população brasileira declararam que preferem Assistir televisão, um crescimento de 8% em relação ao ano 

de 2007. Houve crescimento também nas atividades Assistir Vídeos/Filmes em Dvd (38% em 2011 e 29% 

em 2007), Navegar na Internet (24% em 2011 contra 18% em 2007) e Ir ao Cinema/ao 

Teatro/Dança/Concertos/Museus/Exposições (10% em 2011 e 9% em 2007).  

Fonte: Instituto Pró-Livro - Retratos da leitura no Brasil. (2011).  
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A partir daí, surgiu a seguinte pergunta: quais os significados dos corpos, dos 

sentimentos, dos valores disseminados através das narrativas e das imagens contidas 

nestas narrativas escritas para crianças? Essa pergunta gerou um pressuposto: o conjunto 

de 200 títulos, distribuídos nas escolas públicas e em Creches, Pré-escolas e anos Iniciais 

do Ensino Fundamental (considerando o limite da faixa etária de 0 a 10 anos), apresenta 

pluralidades nas corporificações, sentimentos e valores humanos; conteúdos flexíveis, com 

significados, sentidos e identidades em consonância com o multiculturalismo. Sendo 

assim, estabeleci a finalidade da pesquisa construindo o objetivo geral e os objetivos 

específicos.  

O objetivo geral é: analisar as dimensões corporais identitárias apresentadas nas 

narrativas escritas para crianças com base nas teorias sociológicas, filosóficas e 

antropológicas e, como objetivos específicos:  

           (1) revelar os achados através de categorias de análise, tais como: raça, etnia, sexo e 

gênero; e (2) identificar os bens culturais e simbólicos transmitidos através do conteúdo 

das narrativas. 

 Ressalto que essa pesquisa está situada no campo dos Estudos Culturais, portanto, 

contem em sua perspectiva epistemológica os pilares teóricos que rompem as fronteiras 

disciplinares formando um campo plural criado pelas interseções de campos do 

conhecimento, tais como: Sociologia, Educação Infantil, Literatura Infanto-juvenil, Teoria 

Literária, Antropologia e Filosofia.  

 Contudo, é fundamental esclarecer que o foco principal dessa pesquisa, é o corpo 

da criança como sujeito social. Busco compreender as suas lógicas sociais e culturais. 

Aqui apoie-me em  Le Breton (2010, p, 31), pois ele  sugere que corpos aparecem 

encarnados por personagens de natureza ficcional. Portanto, quando anuncio: corpo 

encarnado é exatamente porque compreendo que o corpo encarnado é o corpo possuído 

pelo seu ator social e o corpo desencarnado é aquele ausente do ator social - é a morte 

desse ator. Além disso, é ver o corpo no lugar onde ele ocupa as dimensões pessoal, social 

e cultural. Le Breton (2010) aponta que a tarefa do sociólogo seria a de descobrir as raízes 

sociais e culturais que pesam sobre a condição humana. 

Entretanto, como educadora, tenho apenas a pretensão de alcançar dentro deste 

contexto apresentado uma leitura analítica com bases sociológicas das imagens e do texto 

das narrativas. Nesse sentido, para este estudo acontecer foi fundamental entender o que 

Le Breton (2010) destaca sobre possíveis ambiguidades nas análises sociológicas: 
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A variabilidade de uma cultura e de um grupo para outro, a influência na 

história, mas, sobretudo a não caracterização como tal em números de 

comunidades humanas; Os perigos de um impensável dualismo inerente 

ao uso despreocupado do significante corpo que pressupõe o ator em vez 

de confundir-se com ele. O corpo é, antes de tudo, um termo da doxa 

e o uso desse significante, dentro do pensamento sociológico, deve ser 

esclarecido de antemão através de uma ‘história do presente’, uma 

genealogia do imaginário social que a produziu. É preciso afastar o 

risco da fragmentação da identidade humana entre o homem de um lado 

e esse belo objeto que seria o corpo. Desconfiemos, ademais, da réplica 

dos que proporão uma sociologia da alma. Em outras palavras, a 

sociologia do corpo é aquela das modalidades físicas da relação do 

ator com o mundo (LE BRETON, 2010, p.35). (grifo meu) 

     

 

Sendo assim, dentro dos procedimentos metodológicos adotados, assumi como 

ponto de referência a análise sociológica relacionada ao corpo, pois esta reúne uma 

constelação de fatos sociais e culturais que está organizada ao redor do significante corpo. 

Esses fatos formam um campo com lógicas discerníveis. É esse o campo delimitado para 

essa pesquisa – o lugar onde estão os fatos sociais e culturais reunidos de diversas formas, 

através da linguagem literária e da linguagem pictórica (seja pintura ou desenho). Ao que 

parece, segundo Le Breton (2010), perceber, ler e interpretar as projeções do corpo pode 

conduzir a um rico “observatório” cheio de revelações sobre o desconhecido mundo 

social. 

 

Assim o corpo não é somente uma coleção de órgãos arranjados segundo 

leis da anatomia e da fisiologia. É, em primeiro lugar, uma estrutura 

simbólica, superfície de projeção passível de unir as mais variadas 

formas culturais. Em outras palavras, o conhecimento biomédico, 

conhecimento oficial nas sociedades ocidentais, é uma representação do 

corpo entre outras, eficaz para as práticas que sustenta (LE BRETON, 

2010, p. 29). 

 

 Porque exatamente concentrei o meu olhar no corpo?  - porque ele carrega as 

histórias dos sujeitos sociais que neles se fundem. Quero compreender como hoje 

apresentamos os corpos às nossas crianças. O que, por exemplo, queremos que elas 

aprendam como modos e maneiras relativas ao corpo? Em que medida os corpos que 

aparecem nas narrativas para crianças apresentam modelos e modos de comportamentos 

da corporeidade atual? Quais os elementos que considero mais relevantes para o 

desenvolvimento, emancipação e empoderamento em relação ao seu próprio corpo?  



24 

 

 O corpo das narrativas escritas para crianças é o meu foco de observação e da 

leitura analítica buscando as verossimilhanças
8
 que elas disseminam.  Afinal de contas, a 

formação do adulto acontece ao longo da vida, mas tem a infância como sua principal fase 

e, portanto, essa é a fase da vida humana que mais me interessa estudar. É estudando, que 

posso reestruturar caminhos de compreensão e aprofundamento com a intenção de 

colaborar para uma vida mais plena.  

 Vejo-me diante do símbolo de maior apelo em termos imagéticos e escritos. Tenho 

posto em minha frente um dos elementos de ampla exploração e repercussão de todas as 

mídias e em toda a produção artística considerada culta ou popular. Observo que existe 

concretamente o elemento corpo que é o ser humano e que toma espaço em tudo. Existe 

um culto ao corpo como um deus, como se o corpo e o ser humano fossem coisas 

separadas e que às vezes ficam juntas. Poderia chamar de corpolatria, pois retoma a velha 

dicotomia de Platão só que agora invertida, dando ao corpo o grau de superioridade e 

poder.  

Se por um lado posso ver o corpo como um mito e objeto de desejo, por outro, vejo 

corpos que carregam e repercutem uma imensa carga de agressividade construída a partir 

do social. Essa violência simbólica se materializa em diversas formas de negação e 

exclusão do corpo humano – rejeição ao corpo negro, ao corpo gordo, ao corpo idoso, ao 

corpo albino, ao corpo deficiente e ao corpo transgênero, essas são algumas entre outras 

formas de rejeição social ao corpo, considerando que as variadas formas de exclusão 

mudam de acordo com as influências dos elementos culturais particulares do lugar de onde 

se fala. 

Tomo apenas um dos exemplos que é a situação do corpo transgênero. Este 

segundo Le Breton (2009): 

 

É comum escutarmos a expressão ‘transgênero' para designar as 

experiências de gênero que se deslocam do referencial binário. No 

entanto, a discussão de como identificar e nomear experiências de gênero 

que se constroem em uma tensa negociação com as normas de gênero 

está longe de um consenso na academia e na militância. Para muitos, o 

                                                           
8
 Jakobson (1978) aponta diversos realismos na obra de arte: o realismo do autor, o realismo do leitor e o 

realismo do momento literário; para o primeiro, realismo é a obra que ele propõe como verossímil e a 

significação do realismo é julgada como imanente. Do ponto de vista do receptor, a obra pode também ser 

tomada como realista e o critério decisivo será a impressão nele causada. Enquanto movimento, tornou-se 

princípio fundamental do programa estético dos fins do século XIX, o máximo de verossimilhança artística 

externa. Aqui e acolá, o que se registra é a preocupação com a representação do real de modo que este esteja 

imediatamente reconhecível, embora logo se assinale que a noção de verossimilhança artística não possui 

uma interpretação uniforme.  
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guarda-chuva ‘transgênero’, amplamente utilizado nos Estados Unidos e 

em outros países, nada releva das especificidades daqueles que 

reivindicam o reconhecimento social do gênero identificado (as pessoas 

transexuais), tampouco a dimensão conflituosa de assumir-se e 

reivindicar a posição identitária de ‘travesti’ (LE BRETON, 2009, 

p.206).  

 

 Essas formas de rejeição são muitas vezes interiorizadas nas pessoas levando-as à 

construção de sentimentos de não adequação, de inibição, de desconforto consigo 

mesmo/a, ou melhor, de vergonha de si. Mas, em que situações a vergonha aparece? Qual 

a função ou dimensão desse sentimento? Quais as consequências sociais? As 

manifestações de vergonha parecem ser contraditórias: ao demonstrar vergonha às pessoas 

voluntária ou involuntariamente, através de gestos chamam a atenção para si mesmas 

indicando que algo acontece com elas, (GOUDESBLOM, 2009). 

Para Elias (2009) nenhuma emoção de uma pessoa humana adulta é um padrão 

inteiramente não aprendido, uma reação geneticamente estabelecida. Povos diferentes 

experimentaram a vergonha por razões diferentes. Além disso, a experiência da vergonha é 

vivida de forma diferente em classes sociais distintas. Os seres humanos são totalmente 

influenciados pelos grupos e deixam que seus próprios julgamentos e ações sejam 

influenciados pelo que outras pessoas do grupo dizem. A vergonha não é muito estudada, 

nem muito mencionada nos livros de Psicologia Social. Mas, Goudesblom (2009) entende 

como uma emoção desajeitada e forte que poderia manter alguém acordado uma noite 

inteira e impedi-la/lo de realizar coisas simples e cotidianas. Definiu a vergonha como 

sentimento estranho e desagradável, aparentemente incompreensível, como um sentimento 

que o impede de fazer e dizer, porque a vergonha como outras emoções implica o 

processo de aprendizagem e o ser humano é o ser que mais precisa e depende da 

aprendizagem. 

Aprendemos que a vergonha pode ser dolorosa para quem sofre dela e isso leva o 

indivíduo a escondê-la de si mesmo. Se não admitida, a vergonha cresce enormemente e 

pode ter consequência na personalidade e na sociedade em geral. O foco de Goudesblom 

(2009) é a vergonha “normal” que afeta muitas pessoas, sem procurar analisar os casos 

patológicos. Nesse contexto, o autor preocupa-se com a vergonha “normal” sentida e 

expressada por pessoas que participam ativamente das rotinas da vida social, e que são 

envergonhadas ocasionalmente por flashes momentâneos como, por exemplo, algumas 

manifestações visíveis: mudanças corporais involuntárias - quando enrubescemos.  
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É uma ação involuntária e descontrolada; esconder o rosto atrás das mãos; curvar a 

cabeça para baixo; essas ações podem ser altamente espontâneas, sendo também 

susceptíveis de aprendizagem, controle e ritualização (gestos moldados culturalmente). 

Pessoas que expressam vergonha fazem isso de forma involuntária ou voluntária. 

Aparentemente emitem mensagens contraditórias. De um lado seus gestos deixam a 

impressão que não querem mais ser vistos, as pessoas se apequenam, encolhem-se, 

escondem seus rostos. Por outro lado, todos estes gestos corporais são feitos de uma 

maneira notória. Ao expressar a vergonha, a pessoa não está tentando apenas se esconder, 

está chamando a atenção sobre si. É um sinal duplo cego, olhe para mim, não olhe para 

mim. O mesmo ocorre quando uma pessoa é elogiada, ou quando está apaixonada. É uma 

reação descontrolada e involuntária, não aprendida.  

Há sempre uma dimensão social para as ocasiões de vergonha. Elias (2009, p. 55) 

acredita que a vergonha seja um sentimento tão determinante para o individuo como o 

amor ou o medo: “não penso que a vergonha é mais fundamental do que o amor ou medo, 

do que a alegria ou a tristeza. Ela é derivada do medo; do medo da perda dos dois mais 

preciosos reconhecimentos da vida social, o respeito e a afeição”. Mais que qualquer outra 

emoção a vergonha é uma emoção exclusivamente social, emerge da interação social, e 

funciona nela, mesmo que não tenha ciência das origens sociais ou dos significados sociais 

de sua vergonha.  

A vergonha ocorre quando os laços de solidariedade e hierarquia são danificados. 

A vergonha é um sinal de que há algo errado em uma figuração social. A vergonha ocorre 

frequentemente como um fenômeno coletivo, que pode envolver classes sociais diferentes, 

comunidades religiosas diferentes e até mesmo diferentes nações podem sofrer dor social 

advindas da falta de afeição e respeito.  

Indubitavelmente as crianças nascem com a capacidade para aprender a sentir 

vergonha, a expressá-la, bem como infligi-la aos outros. Elas passam por um processo de 

aprendizagem no curso do qual adquirem um determinado padrão de vergonha que 

prevalece no mundo social ao qual pertencem. A partir de Elias (2009) fica claro que a 

vergonha é um dos sentimentos que afligem o corpo e que se aprende socialmente. Além 

disso, avança dentro de nós e aqueles que não fazem uso dos valores simbólicos da 

distinção e do poder estão expostos à vergonha, ao desconcerto e à exclusão. 

A vergonha é um sentimento fortemente presente na escola e podemos encontrar 

esse sentido de envergonhamento e exposição pública de certa maneira induzido pelo não 
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conhecimento da diversidade cultural que temos. O que não conhecemos pode nos causar 

repulsa e estranhamento. Veremos isso melhor a partir do que encontrarmos nas narrativas 

através das analises. Portanto, cabe perguntar: quais os significados, sentimentos, emoções 

e valores transmitidos pelas narrativas através das corporeidades construídas para o 

diálogo com as faixas etárias de creche, pré-escola e anos iniciais do ensino fundamental 

(as quais correspondem de 0 a 10 anos)?       

Testemunho na minha prática docente há alguns anos (1980- 2014) o desafio de 

estudantes que se esforçam para romper a barreira de falar em voz alta, em público, saber 

colocar o corpo em sintonia com a sua própria voz e ideias. O/a estudante não aprendeu a 

usar o seu corpo em seu próprio favorecimento, no sentido de proporcionar-lhe conforto, 

prazer, segurança e encorajamento. Ao contrário disto, em sua maioria, eles/elas 

apresentam em sala de aula o medo de si, dos seus corpos, demonstram claramente 

rejeição, timidez, submissão – vergonha. 

Parece-me que nós professores deveríamos partilhar com maior perspicácia os 

conhecimentos sobre as dimensões do corpo, essencialmente em uma perspectiva 

sociológica.  Acredito que preciso compreender o corpo como uma construção social e que 

eu e outros profissionais da educação devemos favorecer aos sujeitos para que estes se 

assumam nos múltiplos espaços de forma inteira - com seu “corpoalma”.
9
 

Pensadores como Piaget (1983), Freinet (1978), Vygotsky (2008), entre outros que 

deixaram grandes contribuições para o entendimento sobre o desenvolvimento da criança 

e a aprendizagem, enfatizam o uso intenso do corpo como elemento fundamental para a 

construção do conhecimento, seja a partir da criança ou da interação com o social e o 

mundo externo. 

Mas, para tanto, entendo que, para os professores e professoras das séries iniciais, 

seja necessária a ampliação da compreensão das dimensões dos seus próprios corpos e a 

revisão, a todos os momentos, dessa relação com o seu próprio corpo e com o corpo dos 

estudantes.    

 Quando defendi a dissertação de mestrado, intitulada – Textos de adultos 

produzidos para crianças: na interpretação de uma educadora (adulta), defendida no 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba, em 1993 e 

tendo como foco a Literatura Infanto-juvenil,  desde então a conjuntura mercadológica   

brasileira vem demonstrando um crescimento da produção de narrativas escritas para 

                                                           
9
 Nota: “CORPOALMA” é um termo que construí para definir o que entendo ser hoje essa união 

inseparável, a inteireza entre corpo e alma, a partir de todas as leituras que realizei nessa pesquisa. 
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crianças, assim como apresenta dados que demonstram o aumento do consumo das classes 

dos letrados (em certas classes sociais, economicamente mais privilegiadas), mesmo que 

essa produção nem sempre ofereça qualidade literária. Nem por isso ela deixa de ser lida e 

desejada.  

 A presença de um corpo de especialistas na comissão de seleção dos livros do 

acervo do PNBE 2012 foi meu balizador para conceituar essa produção literária, a priori, 

como de qualidade. Entretanto, o que nessas narrativas exalta-se e o que se rejeita ou 

exclui? Ora, com os estudos que fiz em 1993 encontrei uma literatura brasileira de 

qualidade considerada literária, obviamente não isenta de valores ideológicos, visto que 

tudo o que se escreve passa pelo filtro ideológico de quem escreveu, mas essa não é 

essencialmente a minha preocupação atual – identificar os elementos ideológicos de cada 

narrativa. No momento a preocupação é exatamente trazer à tona os meandros da crítica 

sociológica, os quais oferecem elementos que formam as nossas identidades e 

subjetividades. Faço a observação de como compreendo ideologia a partir de Michael 

Löwy (1987): 

 

[...] é a ‘visão social de mundo’. Visões sociais de mundo seriam, 

portanto, todos aqueles conjuntos estruturados de valores, 

representações, ideais e orientações cognitivas. Conjuntos esses 

unificados por uma perspectiva determinada, por um ponto de vista 

social, de classes sociais determinadas (LÖWY, 1987, p.13). 
. 

 Aqui compreendo o corpo como linguagem e na atualidade ele é a síntese do 

corpo-alma. Não posso esquecer-me do exemplo dado por Ariès (1981) em sue livro 

“História Social da Criança e da Família”, onde ele toma como objeto de analise as obras 

de arte, a iconografia dos séculos XV aos XIX. Estas imagens dos corpos apresentados são 

fontes que revelam hábitos, comportamentos e, também, falam do ethos predominante de 

várias épocas da história europeia. 

Por isso meu interesse está nas narrativas escritas para crianças para as quais hoje 

são abertas portas para a leitura nas escolas públicas, onde se encontra o maior contingente 

de brasileiros e brasileiras em estado de formação educacional e desenvolvimento de 

competências. Estas crianças estão construindo uma ética, uma estética, uma moral, um 

conjunto de valores, um ethos. O corpo não será visto em uma perspectiva biomédica que 
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constitui verdades universais, tampouco, será visto de maneira etnocêntrica
10

, mas o corpo 

como uma construção simbólica. 

Foi a partir da perspectiva sociológica assumida como norteadora desta 

investigação que as dúvidas que pairavam sobre a delimitação deste objeto de estudo 

minimizaram-se. O corpo é  

 

[...] o lugar e o tempo no qual o mundo se torna homem, imerso na 

singularidade de sua história pessoal numa espécie de húmus social e 

cultural de onde retira a simbólica da relação com os outros e com o 

mundo (LE BRETON, 2010, p.34). 

 

   

Essa tese estrutura-se em cinco seções – a seção I coube a “Introdução”, onde 

acabei de apresentar os meus questionamentos e, ao mesmo tempo, procura focar e 

pontuar as perspectivas possíveis e cabíveis para um estudo de doutoramento, onde se tem 

como escolha uma pesquisa qualitativa, de cunho essencialmente documental. 

Na seção II- o “Percurso Metodológico” explica os caminhos do método adotado 

ao longo da pesquisa. Tentarei discorrer ao máximo sobre o método e as técnicas 

utilizadas, os passos e etapas realizadas.  Por sua vez, na seção III apresento “O corpo 

como síntese da história: o estado da arte” visa atingir melhor entendimento acerca das 

concepções de corpo ao longo da nossa história e nela discorro sobre o estado da Arte.  

Preocupei-me em apresentar autores que trouxeram relevantes contribuições para o estudo 

do corpo em diferentes campos das ciências humanas e sociais. Busco fazer uma síntese 

da história do corpo, construído essencialmente através da perspectiva histórica-filosófico-

antropológica e sociológica, pois passei a compreender e traçar paralelos entre o corpo e o 

nosso processo histórico e civilizatório, nosso cotidiano - nossas vidas -, mais 

especificamente o que fizeram com, para e no corpo ao longo dessa trajetória da história 

antiga aos tempos mais recentes. O/A leitor/a poderá ver que o referencial teórico está 

diluído ao longo de todo o texto desde a Introdução.  

                                                           
10

 Etnocentrismo é uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e todos 

os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a 

existência. No plano intelectual, pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano 

afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade, etc. Perguntar sobre o que é etnocentrismo é, 

pois, indagar sobre um fenômeno onde se misturam tanto elementos intelectuais e racionais quanto 

elementos emocionais e afetivos. No etnocentrismo, estes dois planos do espírito humano – sentimento e 

pensamento – vão juntos compondo um fenômeno não apenas fortemente arraigado na história das 

sociedades como também facilmente encontrável no dia-a-dia das nossas vidas (ROCHA, 2006, p.4) 
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Em seguida discorro sobre o que acontece na nossa formação na infância, as 

técnicas usadas em nosso corpo, as quais são constituintes de um sujeito social com uma 

identidade cultural. Quais as identidades que marcam a construção desse sujeito? Quais as 

principais marcas que foram deixadas em nossos corpos durante o processo de construção 

do sujeito social do século XV até o século XXI?  

Na seção IV - “O corpo no espelho das narrativas para crianças: análises e 

interpretações dos elementos que marcam as diferenças na corporeidade” busco encontrar 

o que as narrativas infantis trazem como elementos significativos do corpo, da identidade 

e da cultura. Quais valores morais, estéticos e culturais estão sendo transmitidos através 

das narrativas e das imagens, considerando que narrativas e imagens são textos e textos 

são corpos.  

Na seção V couberam as “últimas palavras e/ou as primeiras de outras pesquisas” 

procuro alcançar algumas conclusões, reconhecendo que nessas narrativas, assim como em 

análises e interpretações de “verdades” discursivas não existe fim. Ao contrário, cada 

aparente final é sempre um começo para problematização dessa temática, a fim de que se 

contribua com a libertação e autonomia dos corpos dos sujeitos.  
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2 PERCUSO METODOLÓGICO 

 

A pesquisa científica exige criatividade, disciplina, organização e 

modéstia, baseando-se no confronto permanente entre o possível e o 

impossível, entre o conhecimento e a ignorância.  

                                                                                      Mirian Goldenberg  

 

Essa investigação científica adota o método de cunho quantitativo e qualitativo da 

Análise de Conteúdo. Os princípios da Análise de Conteúdo são em parte quantitativos e 

se associam diretamente à necessidade de identificar a frequência de trechos significativos 

com que certas palavras, frases, ou imagens aparecem nas narrativas (MINAYO, 1994).  

Também esses mesmos princípios trazem a visão qualitativa e esta foi essencial para 

revelar através de categorias o que estava por trás das palavras, frases e imagens. Unindo a 

isso considero dentro da técnica o procedimento da análise: 

 

Há autores que entendem a “análise” como descrição dos dados e a 

“interpretação” como articulação dessa descrição com conhecimentos 

mais amplos e que extrapolam os dados específicos da pesquisa. Outros 

autores já compreendem a “análise” num sentido mais amplo, 

abrangendo a “interpretação”. Somos partidários desse posicionamento 

por acreditarmos que a análise e a interpretação estão contidas no mesmo 

movimento: o de olhar atentamente para os dados da pesquisa  
(MINAYO, 1994, p. 68). 

 

Saliento que existem semelhanças entre os tipos de pesquisa documental
11

 e a 

pesquisa bibliográfica. Ambas foram utilizadas ao longo dessa investigação. Mas, a 

diferença da pesquisa documental recai preferencialmente na escolha de documentos, os 

quais aqui são as narrativas escritas para crianças e suas  imagens/ ilustrações. Na pesquisa 

bibliográfica analisei preferencialmente as contribuições de vários autores, do ponto de 

                                                           
11

 Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele informações, ele o faz investigando, 

examinando, usando técnicas apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e procedimentos; 

organiza informações a serem categorizadas e posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, 

na realidade, as ações dos investigadores cujos objetos são documentos estão impregnadas de aspectos 

metodológicos, técnicos e analíticos: [...] A pesquisa documental é um procedimento que se utiliza de 

métodos e técnicas para a apreensão, compreensão e análise de documentos dos mais variados tipos. 

Pesquisa documental ou pesquisa bibliográfica?[...] A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa 

bibliográfica. O elemento diferenciador está na natureza das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as 

contribuições de diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa 

documental recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. 

Essa é a principal diferença entre a pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. (SILVA et al, 2009). 
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vista teórico acerca dos conceitos e definições principais para a construção do arcabouço 

dessa pesquisa. 

Voltando ao foco da técnica de análise usada, Bardin (1977), um estudioso clássico 

da analise de conteúdo, afirma que este tipo de análise se utiliza da indução e da dedução 

como estratégias, a fim de que o pesquisador possa alcançar níveis mais profundos do 

objeto de sua investigação.  A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977) é um conjunto 

de instrumentos metodológicos que possibilita ao/a pesquisador/a a desocultação das 

mensagens expressas das mais variadas formas. Com esse instrumental Bardin (1977) 

acredita que o pesquisador/a possa desvendar o não dito, o subtexto, as entrelinhas das 

mensagens, as motivações que não são conscientes para o autor ou mesmo as que são 

indizíveis, reveladas por descontinuidades e contradições.  

No meu caso em particular, dei relevância ao longo das análises à conexão entre o 

ato de pesquisar e a emoção da experiência humana vivida, (KINCHELOE; BERRY, 

2007).  O crítico literário paraibano Hildeberto Filho (2012) faz uma observação muito 

esclarecedora acerca da interpretação de textos literários: 

 

Não obstante, ser infinito e ser plural não quer dizer necessariamente ser 

ilimitado. O processo interpretativo possui, portanto, seus limites. E 

estes, para além da evidente precariedade de qualquer método teórico e 

crítico assim como das lacunas naturais na formação de qualquer 

interprete, são estabelecidos, em especial, pelas próprias coordenadas 

significantes e significativas do texto que, nas suas interfaces 

discursivas, alicerçam a sua renovável abertura. Interpretar, assim, é 

instaurar um diálogo, uma convivência, um compartilhamento que faz da 

atividade hermenêutica
12

 um capítulo essencial no espaço da leitura, 

imprimindo vida concreta e efetiva à mensagem da obra (Hildeberto 

FILHO, 2012, p. B-7). 

 

Levando em conta essas recomendações e alertas, busquei desvendar um objeto 

situado em um campo que envolve a multidisciplinaridade
13

, como já citado 

anteriormente: Estudos Culturais, Sociologia do Corpo, Antropologia, Filosofia, Teoria 

Literária, Literatura Infanto-juvenil e Educação infantil.  Por isso, surgiu a necessidade de 

um caminho metodológico que permitisse formas de percepção do sofrimento, da 

vergonha, da dor, da alegria, porque do ponto de vista sociológico essas são áreas onde há 

                                                           
12

 Hermenêutica – ciência, técnica que tem por objetivo a interpretação de textos religiosos ou filosóficos; 

interpretação dos textos, do sentido das palavras. Fonte: HOUAISS, 2001, p.1519.  
13

 Mmultidisciplinaridade – qualidade ou condição do que é multidisciplinar. Multidisciplinar é o que 

contém, envolve, distribuí-se por várias disciplinas e pesquisas.   Fonte: HOUAISS, 2001, p. 1977. 
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muito para ser compreendido, além da busca para entender os costumes, os valores e os 

modos transmitidos através das publicações direcionadas para o público infantil.   

 O universo dessa pesquisa é composto de personagens que representados pelos 

corpos humanos, essencialmente crianças e que apresentam uma característica em comum: 

são elementos das narrativas escritas e/ ou ilustrações/linguagem pictórica. Portanto, 

retomando, o meu corpus de análise é composto do acervo de 200 narrativas escritas para 

crianças do PNBE/2012.  

   Tracei nesse universo de 200 narrativas um recorte que me pareceu necessário 

para formatar o corpus de análise e tomei por base as orientações da técnica de Análise de 

Conteúdo, recomendadas por Minayo (1994). Dessa maneira, tive como uma das etapas a 

escolha das Unidades de Registro e das Unidades de Contexto.  

 Cabe esclarecer o que vem a ser Unidade de Registro. Esta “se refere aos 

elementos obtidos através da decomposição do conjunto da mensagem” (MINAYO, 

1994). Esta Unidade pode ser representada por uma palavra, uma frase, um título de uma 

obra, uma imagem ou mesmo apenas um personagem. Além das Unidades de Registro, 

devo definir as Unidades de Contexto. Este Contexto é formado pelas referências mais 

amplas, onde acontecem as narrativas - as circunstâncias da estória, focalizando o onde, o 

quando e como acontecem os fatos, os modos, a etnia, os costumes. No caso específico 

desta investigação as Unidades de Contexto foram definidas como “modos e modas” que 

segundo Gilberto Freyre (2009): 

 

Estudá-las permite dar conta de mudanças sociais, da transformação de 

códigos culturais, da rapidez e, por vezes, violências das trocas 

comerciais. Mas ela, também, inaugura uma história das sensibilidades. 

A busca do belo, do gosto,  do gênero e do prazer evoluíram, ao longo da 

história, assim como a imagem do corpo, ora constrangido, ora liberto, se 

modificou [...] Moda: fronteira íntima entre o indivíduo e o mundo. 

Escudo que preserva contra as agressões, mas também, sedução, sonho e 

convite a violar limites. No corpo a corpo com a intimidade, a moda e os 

modos alimentam as ciências que estudam o cotidiano.. Que se 

debruçam, como (...) sobre “as vivências e convivências humanas”, 

podendo de imagens, tornar-se modas de pensar, de sentir, de crer,  de 

imaginar e , assim, subjetivas, influírem sobre as demais modas, sobre 

maneiras pessoais e gerais de indivíduos  e grupos seguir e modas 

concretas (PRIORI in FREYRE, 2009, p.11-12). 

 

 Já no que diz respeito às Unidades de registro que foram trabalhadas, são múltiplas 

e nasceram a partir  do meu dialogo com as narrativas e, consequentemente, em alguns 

casos, com o autor ou autora  da obra.  
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 É necessário deixar claro os critérios com os quais pude selecionar do corpus de 

200 livros, a fim de poder analisá-los com maior afinco. Foi feito um mapeamento inicial 

das narrativas para  construção do corpus através de duas categorias: 

 Unidade de registro - refere-se aos elementos obtidos através da decomposição do 

conjunto das obras . Pode ser representada por uma palavra, uma frase, um título de uma 

obra, uma imagem ou mesmo um personagem. 

 Unidade de contexto – é formada pelas referências mais amplas, onde acontecem 

as narrativas (onde, quando, fatos, modos, etnia, costumes,  e modas). 

 A seguir apresento estes critérios por mim determinados com base nos objetivos 

dessa investigação. 

 

Quadro 1: Critérios para escolha do conjunto de narrativas a serem analisadas 

1 200 narrativas que compõem o Programa Nacional do Livro na Escola (PNBE/ 

MEC/2012). 

2 Narrativas dirigidas a crianças de Creches, Pré-escola e anos iniciais do Ensino 

Fundamental (0 a 10 anos). 

3 Narrativas que apresentem crianças como personagens principais na capa ou no enredo. 

4 Edições de editoras apresentadas no acervo do PNBE/2012, exceto em casos em que, 

mesmo sendo publicadas em editora diferente da lista do PNBE, as histórias apresentam a 

mesma programação gráfica. 

5 Narrativas editadas e/ou reeditadas na atualidade  (normalmente se faz uma releitura ou 

atualização de contos de fadas, por exemplo). Isso considerando que a história da 

literatura brasileira está dividida em períodos que vai até a modernidade e as chamadas 

tendências contemporâneas (ALFREDO BOSI, s.d.). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

 

Cabe esclarecer que o critério - narrativas que apresentem criança ou crianças 

como personagem ou personagens principais na capa e/ou no enredo foi decisiva para 

determinar a escolha de 26 narrativas, as quais serão analisadas na seção quatro.  

 Também busquei apoio nas definições do próprio Ministério da Educação, que em 

documento dirigido a esclarecimentos sobre as mudanças relativas à inserção do sexto ano 

de estudo, explica que a Educação Infantil fica dividida em creche (de 0 a 3 anos) e pré-

escola (de 4 a 5 anos) e Ensino Fundamental dividido em anos iniciais, os quais incluem 

de 06 a 10 anos e anos finais, que vão de 11 a 14 anos. 
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 Para não deixar dúvida recorri à própria declaração do Ministério da Educação
14

 

que define as faixas etárias para o ingresso da criança no Ensino Infantil e Fundamental. 

Segundo as orientações do Conselho Nacional de Educação a idade ideal para que a 

criança ingresse no Ensino Fundamental é a partir da faixa etária dos seis anos já 

completos ou a completar quando começar o ano letivo.  

 

Quadro 2: Divisão das séries por faixa etária 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

(Até cinco anos de idade) 

Creche  

 (Até três anos de idade) 

Pré-Escola  

(4 e 5 anos de idade) 

ENSINO FUNDAMENTAL  

(Até 14 anos de idade - total de nove anos) 

Anos iniciais 

(De 6 a 10 anos de idade – 5 anos de 

duração) 

Anos finais 

(De 11 a 14 anos de idade – 4 anos de duração) 

Fonte: Portal MEC. 

 

 Por essas razões, o recorte relativo à faixa etária definida para ser estudada foi de 

zero a dez anos, considerando como visto na própria divisão do Ministério da Educação 

que estabelece dos seis anos aos dez para serem cumpridos os anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Além disso, essa faixa etária abrange quase toda a fase de infância, 

momento em que a criança constrói os seus códigos de comportamentos. É nesse contexto, 

que a criança sente a realidade ao tempo em que organiza a sua sensibilidade.  

Vigotsky (2008) esclarece que as estruturas humanas sociais e mentais têm raízes 

históricas. Elas representam as nossas transformações e as nossas realizações ativas nos 

diferentes contextos culturais. As narrativas escritas para crianças podem criar contextos 

ou representar situações que trazem elementos primordiais para formação dessas crianças.  

Essa fase não é vista em estágios, mas sim como uma das dimensões temporais da 

vida humana. Esta abrangência deve ser observada e estudada pelos mais diversos campos 

de conhecimento, observada a velocidade com que as transformações dos fatos sociais, 

                                                           
14

 A mudança da idade de 6 para 5 anos foi realizada em decorrência da Lei Federal n. 11.274, de 6 de 

fevereiro de 2006, que prevê a alteração da redação dos artigos n. 29, 30, 32, e 87 da Lei 9. 394/96, que 

estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o 

ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 anos(seis) anos de idade. (PLACCO e 

ALMEIDA (org.), 2012, p.23). 
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históricos, econômicos e culturais podem interferir na construção das identidades, no 

corpoalma de cada indivíduo social.  

 Em um campo de pesquisa tão vasto como este, Goldenberg (1998) adverte ao 

pesquisador/a qualitativo/a que use da criatividade e experiências anteriores acumuladas, 

assim como a sensibilidade para construírem as regras de procedimentos para guiar as 

atividades de coleta de dados. Assim, também a criatividade deve ser usada para 

ultrapassar os caminhos positivistas da neutralidade da produção científica, permitindo 

que venha à tona a voz do sujeito pesquisador. É o sujeito que age e assume as 

responsabilidades por suas construções.  Por isso, assumi na escrita desse relatório de 

pesquisa, a primeira pessoa do verbo.     

 A própria Goldenberg (1998) recomenda que não se omitam fatos e ocorrências de 

todas as ações adotadas em uma pesquisa quando se trata de coleta e seleção de dados a 

serem analisados. O objetivo disso é que o leitor possa compreender os detalhes e os 

porquês dos estudos feitos. Portanto, considerei relevante esclarecer o porquê da escolha 

do Projeto PNBE. 

            Em seguida, tomei em consideração que o PNBE apresenta um relevante aspecto: 

qualidade de títulos escolhidos e abrangência em termos geográficos, alcançando quase 

todo o território nacional, fato antes nunca ocorrido em nenhum outro projeto destinado ao 

estímulo à leitura.  

 Como estudiosa da produção literária infanto-juvenil brasileira, não poderia deixar 

escapar a oportunidade de conhecer e analisar ao menos um dos acervos que faz parte do 

Programa Biblioteca na Escola. Esse acervo, o qual hoje vai para as escolas públicas, 

alcança exatamente a criança em idade mais propensa à absorção de valores e costumes.  

            Com a adoção das Unidades de Registro e Unidades de Contexto, acima já 

mencionados, visitei através da internet as livrarias que apresentavam um número 

significativo de títulos de Literatura Infanto-juvenil (Saraiva, Cultura, Fnac, Estante 

Virtual, Lojas Américas), com a finalidade de localizar imagens dos livros e resumos de 

suas histórias. Esta seria a fonte primária e a forma viável de ter acesso mais rápido e 

confiável aos 200 livros do acervo escolhido. Isso se tornou necessário, pois ao iniciar essa 

investigação o acervo de 2012 ainda não estava distribuído nas escolas na Paraíba. Além 

disso, foram feitas tentativas de acesso ao acervo através do próprio MEC, mas este órgão 

nunca ofereceu resposta positiva. Isso me levou a explorar pessoalmente os livros em 
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livrarias, creches e escolas. Precisava ter conhecimento da totalidade das obras para estar 

convencida de que o corpus escolhido seria mesmo composto de 26 narrativas.  

 Posteriormente, realizei com ajuda de duas alunas do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB), (Elayne Crystini Albino da Silva e Ana Paula 

Alves Rodrigues) uma visita à livraria
15

 que apresentava, pela internet, maior número de 

narrativas que integravam o acervo do PNBE/2012.  Nesse espaço, tivemos a oportunidade 

de ter acesso exclusivo ao software de gestão de acervo e poder localizar as narrativas, as 

quais completavam o total de acervo de 200 títulos. A partir do conhecimento das 200 

narrativas pude confirmar a escolha das 26 que deveriam ser analisadas segundo os 

critérios que atendiam aos objetivos dessa pesquisa. 

 Com a finalidade de identificar escolas que já tivessem recebido o acervo 2012, 

enviei correspondências eletrônicas (e-mail) para 360 estudantes do curso de Pedagogia/ 

UFPB, estagiárias/os de escolas públicas. Também incluí grupos de alunos da UFPB, os 

quais já ensinam na rede pública. A intenção era perguntar exatamente se na escola onde 

ela/ele estava realizando estágio havia recebido o acervo de livros do PNBE/2012.  

 Considero importante ressaltar que foi árdua a tarefa de acessibilidade ao acervo do 

PNBE/2012. Mas ao chegar à escolha das 26 narrativas todas foram adquiridas para fins 

de facilitação na familiaridade com as obras.  

 
 

Quadro 3: Títulos das narrativas escolhidas 

 TÍTULO AUTOR ANO 

1 A árvore generosa Shel Silverstein 2011 

2 A grande fábrica de palavras; Agnès de Lestrade 2010 

3 A melhor família do mundo. Suzana lópez 2010 

4 À procura de Maru; Kumiko Yamamoto 2009 

5 Aqui é a minha casa; Jérôme Ruillier 2009 

6 Arapuca; Daniel Cabral 2012 

7 Até as princesas soltam pum; Illan Brenman 2008 

8  Bagunça e arrumação;  Marilia Pirillo 2009 

9 Chapeuzinho vermelho: a verdadeira história de Antonio R. Almodóvar 2008 

10 Chapeuzinhos coloridos; José R. Torero; 

Marcus A. Pimenta 

2010 

11 Como um peixe na água; Daniel Nesquens 2010 

12 Controle remoto; Tino Freitas 2009 

13 Cuidado com o menino! Tony Blundell 2007 

14 Esperando mamãe; Lee Tae-Lee 2012 

15 Feminina de menina, masculino de menino; Márcia Leite 2011 

                                                           
15

 Fomos pessoalmente à Livraria Cultura em Recife, a fim de encontrar os livros e lê-los, pois seria a forma 

mais confiável de conferir os critérios. 
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16 Gabi, perdi a hora! João Basílio 2009 

17 Insônia Antonio Skármeta 2008 

18 João esperto leva o presente certo Candance Fleming 2011 

19 Junta, separa e guarda Vera L. Dias 2010 

20 Lendas da África moderna Heloisa P. Lima; Rosa 

Maria T. Andrade 

2010 

21 Lila e o segredo da chuva David Conway 2010 

22 O guarda-chuva verde Yun Dong-jae 2011 

23 O menino que espiava pra dentro Ana M. Machado 2008 

24 Obax André Neves 2010 

25 Papai urso Cecilia Eudave 2011 

26 Tanto, tanto! Trish Cooke 1997 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

               

Dentre os vários autores/ras, recorri a uma proposta de técnica de análise que se 

adequasse às fronteiras das narrativas escritas para crianças, pois elas por si mesmas 

oferecem um mundo de possibilidades de interpretações – a rigor estava diante de 

narrativas literárias, que são representações das muitas falas humanas, de muitas 

verossimilhanças, de muitos conteúdos que se encontram através de intertextualidade. As 

narrativas procedem sob o critério da verossimilhança em relação à realidade de modo que 

a exposição do real é de tal forma feita, que proporciona ao leitor um conjunto de 

“possíveis verdades”.  

Aqui busquei, através da perspectiva da análise sociológica, “compreender os 

sentidos possíveis de uma obra, estabelecendo homologias, entre as estruturas artísticas e 

as estruturas mentais de certos grupos sociais” (D’ONOFRIO, 2000, p.88). 

Já no que diz respeito à leitura das imagens apoiei-me em Manguel (2001). Este 

mesmo autor defende o respeito e a validade das leituras de imagens realizadas por 

pessoas comuns, pelo público leitor, por exemplo.  

 

Se a natureza e os frutos do acaso são passíveis de interpretação, de 

tradução em palavras comuns, no vocabulário absolutamente artificial 

que construímos a partir de vários sons e rabiscos, então talvez esses 

sons e rabiscos permitam, em troca, a construção de um acaso ecoado e 

de uma natureza espelhada, um mundo paralelo de palavras e imagens 

mediante o qual podemos reconhecer a experiência do mundo que 

chamamos de real (MANGUEL, 2001, p.22-23). 
 

Os fenômenos da natureza apresentam uma linguagem e um significado, assim 

como toda e qualquer produção humana ou tudo no mundo, “(...) oferece ou sugere, ou 

simplesmente comporta, uma leitura limitada apenas pelas nossas aptidões”, (MANGUEL, 

2001, p. 22). 
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Para efeito de melhor ordenar as análise elas foram divididas em dois momentos: 

 Primeiro foram definidas as categorias gerais referentes ao universo de 200 

obras denominadas de unidade de registro e unidade de contexto;  

 só a partir daí é feita o mapeamento geral das 200 obras com as leituras de 

todas as narrativas pude chegar a construção dos cinco  critérios que 

favoreceram na  escolha das obras que seriam analisadas; 

 Assim, foram escolhidas as 26 narrativas que correspondiam aos cinco 

critérios; 

 Posteriormente surgiram as categorias gerais de analise e categorias 

específicas para desmontar as narrativas e buscar revelar o que nelas 

continham; e 

 Iniciei o levantamento e  identificação dos achados. 
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3 O CORPO COMO SÍNTESE DA HISTÓRIA: O ESTADO DA ARTE   

 

O corpo é a interface entre o social e o individual, entre a  natureza 

 e a cultura, entre o fisiológico e o simbólico [...]                   

                                                                                                 Le Breton 

                                                                                            

O que eu posso apreender sobre o ser humano ao observar esta fotografia de 

crianças em campos de concentração poloneses na Segunda Guerra Mundial (Figura 1)?  

Le Breton (2010) afirma haver uma linguagem no corpo para além da língua, 

recheado de signos. 

 

Imagem 1: Crianças - vítimas de experimentos
16

 

 

 

Fonte: Auschwitz-Birkenau State Museum Archives 

                  

                                                           
16

 Crianças vítimas de experimentos do Dr. Josef Mengele. Foto tirada em estúdio de fotografia no 

acampamento. (Auschwitz-Birkenau State Museum Arquivos). Disponível em: 

<http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_ponygallery&func=detail&id=453&Itemid=3>. Acesso 

em set. 2013. 

 

http://en.auschwitz.org/m/index.php?option=com_ponygallery&func=detail&id=453&Itemid=3
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Na minha experiência muito recente
17

, passo a entender a importância de estudar a 

dimensão do corpo como “lugar de poder” através das revelações foucaultianas.  

 

É preciso, em primeiro lugar, afastar uma tese muito difundida, segundo 

a qual o poder nas sociedades burguesas e capitalistas teria negado a 

realidade do corpo em proveito da alma, da consciência, da idealidade. 

Na verdade, nada é mais material, nada é mais físico, mais corporal que 

o exercício do poder... Qual é o tipo de investimento do corpo que é 

necessário e suficiente ao funcionamento de uma sociedade capitalista 

como a nossa? Eu penso que do século XVII ao início do século XX, 

acreditou-se que o investimento do corpo pelo poder devia ser denso, 

rígido, constante, meticuloso. Daí esses terríveis regimes disciplinares 

que se encontram nas escolas, nos hospitais, nas casernas, nas oficinas, 

nas cidades, nos edifícios, nas famílias... E depois, a partir dos anos 

sessenta, percebeu-se que este poder tão rígido não era assim tão 

indispensável quanto se acreditava, que as sociedades industriais podiam 

se contentar com um poder muito mais tênue sobre o corpo [...] 

(FOUCAULT, 2011, p.147). 
 

Foucault (1982) afirma que do século XVII ao século XX lança-se mão de 

artifícios rigorosos para atingir-se o corpo ideal.  O uso do poder foi denso, tanto que se 

chegou à exacerbação e a inacreditáveis abusos como os ocorridos no holocausto na 

Segunda Guerra Mundial provocado pelo Nazismo.  Portanto, respondendo à pergunta que 

dá início a esse capítulo, apreendo, daquela imagem, a dor humana. O meu olhar permite-

me afirmar que em tal fotografia existe a quase ausência da alma dos corpos fotografados. 

É como se as crianças dessa foto olhassem para um vazio. O vazio se projeta de dentro 

para fora, talvez já pela ausência da vida, do ânima
18

.  

Em sua crítica, Foucault (1982) denuncia radicalmente a maneira desavisada ou 

ingênua de olharmos o corpo, porque estávamos preocupados em perceber se os corpos se 

encaixavam ou se enquadravam nos limites impostos pela sociedade capitalista. Mas não 

nos questionávamos porque os corpos precisavam se encaixar em estruturas, assim como 

também não estávamos preocupados em saber se esses corpos possuíam emoção, instinto. 

Soares (2004) faz uma interessante análise epistemológica e semântica da palavra 

corpo: 

                                                           
17

 Nota complementar: Através de leituras de pensadores como Le Breton (2009 e 2010) e Mauss (2003), 

passei a entender a dimensão do corpo como algo que conta histórias – e como algo maleável, formado por 

diversos hábitos, valores e práticas, estando, portanto, inscrito na história, conforme explica Elias (1994 e 

2009). 
18

 Anima: [lat.] s.f. 1 a alma; 2 PSIC na teoria de C.G. Jung (1875-1961), o componente feminino da 

personalidade de todos os seres humanos. 4 forma divina que penetra e anima os elementos materiais do 

universo e as almas humanas. [conceito teosófico difundido a partir do século XVIII]. 

Fonte: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001. p. 222. 
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Corpus designava, em latim, o corpo em oposição à alma, de onde vem o 

sentido de ‘cadáver’, conservado pela memória de muitas línguas 

modernas: o inglês chama o corpo morto de corpse, o francês, vale-se da 

expressão levée du corps – literalmente, ‘ levantamento do corpo’ – 

como sinônimo de ‘ encomendação do defunto’; e todo falante do 

português compreende sem dificuldade uma frase como esta, colhida 

num dicionário qualquer: ‘ O corpo está sendo velado no necrotério’. 

Foi sem dúvida a dicotomia entre ‘animado’ e ‘inanimado’ que permitiu 

à palavra corpus passar a indicar os objetos materiais – isto é, visíveis –, 

em oposição àquilo que os sentidos do homem não podem captar. Sua 

raiz indo-europeia, Krp, que significa ‘forma’, é, sob esse aspecto, 

sintomática: continuando a nomear, em certos contextos, o cadáver, ‘o 

corpo’ adquire para a consciência linguística da latinidade o sentido de 

objeto em sua organização visível – o corpo humano e as substâncias 

dotadas de um componente de organicidade, sentido que se mantém, 

aliás, nas línguas modernas, quando se fala em ‘corpo de assistentes, de 

bombeiros’: em corporação; em corporeidade (FONTES In SOARES, 

2004, p. 6). 

 

A partir desta compreensão, encontrei em diversas leituras a utilização da palavra 

corpo “como uma metáfora”, da cultura ou da história. Entretanto, considerando a força de 

sua representação, percebi que o corpo não é só uma metáfora, mas, também, uma síntese 

- o corpo é a síntese da nossa história, o construímos para explicar e revelar a nós mesmos, 

para representar a nossa história pessoal e coletiva. Assumiu na sociedade o papel de 

representante dos valores, das normas, estilos e padrões culturais. Através dos corpos as 

culturas estabelecem seus moldes de beleza, saúde e sensualidade.  

Dos anos de1960 até os dias atuais o corpo passa a ser um campo de estudos, o 

qual envolve diversas áreas do conhecimento, em especial a Sociologia. Este campo de 

estudo se preocupa em compreender e determinar conceitos que respondam a crises ou a 

algo que fuja dos modos ideais. Le Breton (2010, p. 11) afirma: “trata-se de dar 

significação à desordem aparente, de encontrar as lógicas sociais e culturais”.  Sendo 

assim, enfoco o que Le Breton (2010) compreende como a inserção dos estudos do corpo - 

ocorre como decorrência da descoberta de um novo imaginário coletivo na modernidade - 

e sugere que o leitor desconstrua as representações do corpo existentes aqui no ocidente 

para criar uma divisão em torno do que ele chama de lógicas sociais e culturais próprias à 

corporeidade. É nessa perspectiva que ele demostra as dimensões do campo de estudo do 

corpo. Por isso, o estudo da Sociologia do Corpo passa a ser um marco importante - é o 

lugar onde se localiza o meu objeto de estudo, pois oferece um recorte epistemológico que 

facilita e muito, o delineamento dessa pesquisa:  
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A sociologia aplicada ao corpo desenha uma via transversal no 

continente das ciências, cruza permanentemente outros campos 

epistemológicos (historia, etnologia, psicologia, psicanálise, biologia, 

medicina, etc.) diante dos quais afirma a especificidade de seus métodos 

e ferramentas de pensamento. A análise que faz dificilmente é 

desenvolvida sem o controle das influências que recebe dessas 

disciplinas, sem mantê-las no nível respectivo de pertinência sob o risco 

de diluir seu objeto (LE BRETON, 2010 p. 92-94).  

 

Prosseguindo nesta ideia, Le Breton (2010) ainda acrescenta o que parece ser 

essencial, para o aporte teórico norteador desta pesquisa.   

 
O corpo é a interface entre o social e o individual, entre a natureza e a 

cultura, entre o fisiológico e o simbólico; por isso, a abordagem 

sociológica ou antropológica exige prudência particular e a necessidade 

de discernir com precisão a fronteira do objeto (LE BRETON, 2010, 

p.92). 

 

A partir de mapeamento do campo de estudo, apresentado por Breton (2010), 

enumerei alguns elementos cuja ocorrência me interessa quantificar e analisar, ressaltando 

que, apesar dessa antecipação dos constituintes que podem apresentar-se nas narrativas, 

considero importante que o desdobramento das análises se dê a partir dos índices 

apresentados pelos corpos nas narrativas, não fundamentalmente por minhas antecipações, 

as quais se pautam nas temáticas que englobam as técnicas estudadas pela Sociologia do 

Corpo. 

 

Quadro 4: Técnicas da sociologia do corpo 

Fonte: Le Breton (2010) 

 

As atividades perceptivas; 

A gestualização; 

As regras de etiqueta; 

A expressão dos sentimentos; 

As técnicas de manutenção; 

As marcas corporais; 

As condutas corporais impróprias (nosografias); 

Imaginários sociais do corpo; 

Interpretação social e cultural das diferenças entre os sexos, valores diferenciais que marcam a 

corporeidade, imaginários do racismo e corpo deficiente; 

O corpo no espelho do social que diz respeito ao uso e a significação do corpo na sociedade  

pós-moderna: ao uso da aparência e do controle político da corporeidade; 

Classes sociais e relação com o corpo; 

Relação com modernidade, entusiasmo pela exploração física de si através dos riscos ou da nova 

aventura, verificação de um imaginário do corpo a mais na pós-modernidade. 
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Segundo Le Breton (2010, p.11) a Sociologia oferece “o fio condutor do 

pensamento aplicado para a compreensão e determinação de conceitos no campo de 

estudos do corpo”. A partir dos anos 1960 inúmeros pesquisadores se dedicaram a este 

estudo
19

. Além desses pesquisadores, presentes desde o início do desenvolvimento do 

pensamento sociológico, podem ser mencionados ainda: J. - M.Berthelot, Marx, Villermé 

e Engels, que estudaram a degenerescência das populações da classe operária, ou estudos 

nas antropometrias de Quetelet, Niceforo, e outros. O primeiro viés dado pela sociologia 

ao entendimento da dimensão social do corpo foi através da situação dos atores sociais: “O 

homem era visto como construção do meio social e cultural” (LE BRETON, 2010, p. 17).  

Ainda que as pesquisas de Marx, Villermé e Engels não tenham se dedicado ao 

corpo, especificamente, como objeto de estudo, pode ser dito que a corporeidade está 

presente em suas obras na medida em que eles estão preocupados com os problemas que 

envolvem a saúde do corpo, a saúde pública do ponto de vista relativo ao trabalho. Além 

da preocupação com a saúde física eles trouxeram à tona importantes questionamentos 

relativos à saúde intelectual, ou seja, ao trabalho alienante. A preocupação era com o 

operário e consequentemente envolvia o uso do corpo nos processos de produção. 

Desse modo, o corpo estava implícito nas discussões culturais, mesmo sem que 

houvesse a preocupação em conceituar os fatos que envolvem a corporeidade. Outro olhar 

dado ao corpo veio com Le Breton (2010): ao invés de fazer da corporeidade um efeito da 

condição social do ser humano, a condição social é o produto direto do corpo. Pensar 

dessa forma levou inúmeras populações a terem suas vidas traçadas a partir das suas 

características corporais. Contudo, os corpos escondem um universo de diferentes formas 

de representações: 

 

As representações do corpo são representações da pessoa. Quando 

mostramos o que faz o homem, os limites, a relação com a natureza ou 

com os outros, revelamos o que faz a carne. As representações da pessoa 

e aquelas, corolários, do corpo estão sempre inseridas na visão de mundo 

das diferentes comunidades humanas (LE BRETON, 2010, p.26). 
 

                                                           
19

 Cito alguns dos pesquisadores: J. Baudillard, M. Foucault, N. Elias, P. Bourdieu, E. Goffman, M. 

Douglas, R. Birdwhistell, B. Turner, E. Hall, F. Loux, M. Bernar, J. -M. Bertholot, J.-M. Brohm,  M.Mauss, 

M. Halbwachs, g.Friedmann, M. Granet,M. Leenhardt, E. De Martino, M. Eliade, W. La Barre, C. 

Kluckhohn, O. Klineberg, E. Sapir, D. Efron, entre outros. 
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  O corpo pode oferecer equívocos e falsas evidências por ser uma produção social e 

cultural. Além disso, para a Sociologia, o estudo do corpo surge a partir da concepção 

moderna criada entre o século XVI e XVII. Essa concepção:  

 
[...] implica que o homem esteja separado do cosmo (não é mais o 

macrocosmo que explica a carne, mas uma anatomia e uma fisiologia 

que só existe no corpo), separado dos outros (passagem da sociedade de 

tipo comunitária para a sociedade de tipo individualista onde o corpo 

encontra-se na fronteira da pessoa) e, finalmente, separado de si mesmo 

(o corpo é entendido como diferente do homem) (LE BRETON, 2010, p. 

27). 

 

Desse modo, a perspectiva individualista fez com que a sociedade contemporânea 

criasse uma fronteira entre corpo e o próprio ser humano, sendo essa uma das razões que 

me motivou a analisar a materialidade simbólica e significativa, as identidades e 

subjetividades do corpo, pois este cada vez mais se separa do seu ator, da sua encarnação. 

O corpo é o elemento, a marca da individualização. Le Breton (2010) explicita o que é 

corporeidade mostrando as diferentes concepções que a corporeidade humana pode 

assumir em diferentes sociedades: 

 

O corpo é uma realidade mutante de uma sociedade para outra: as 

imagens que o definem e dão sentido à sua extensão invisível, os 

sistemas de conhecimento que procuram elucidar-lhe a natureza, os ritos 

e símbolos que o colocam socialmente em cena, as proezas que pode 

realizar, as resistências que oferece ao mundo são incrivelmente 

variados, contraditórios até mesmo para nossa lógica aristotélica do 

terceiro excluído, segundo a qual se a coisa é comprovada, seu contrário 

é impossível (LE BRETON, 2010, p. 28). 

 

Este autor resgata inúmeras maneiras de ver e inferir sobre o corpo humano, 

afirmando que “em nossa sociedade nenhuma das representações do corpo faz a 

unanimidade, nem mesmo o modelo anatomofisiológico” (LE BRETON, 2010, p. 29).  É 

diante dessa gigantesca dimensão assumida pelo corpo que a sociologia e a antropologia 

procuram apenas “compreender a corporeidade enquanto estrutura simbólica e, assim, 

destacar as representações, os imaginários, os desempenhos, os limites que aparecem 

como infinitamente variáveis conforme as sociedades” (LE BRETON, 2010, p.29-30). 

Esta é a perspectiva que assumi nesta pesquisa e Breton é um autor que responde a 

muitas das dúvidas acerca do entendimento e da dimensão que o corpo ocupa no campo de 

estudo da Sociologia. Foi com a leitura de Breton que passei a ver o corpo em diferentes 

lugares: no plano pessoal, social e cultural. 
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Dessa maneira, a sociologia do corpo torna-se uma teoria profícua para efeito de 

análise nesse campo. Para alcançar esse intento é necessário considerar todos os fatos 

sociais e culturais que estão organizados “em volta do significante corpo”. Breton (2010) 

defende a consciência de que o ser humano constrói socialmente o seu corpo: “o homem 

não é o produto do corpo, produz ele mesmo as qualidades do corpo na interação com os 

outros e na imersão no campo simbólico” (LE BRETON 2010, p. 18-19). E a Sociologia 

compreende que as ações do corpo obedecem a uma ordem social e cultural:  

 
A criança que nasce na Floresta Amazônica, numa maternidade de 

Estrasburgo ou de Tóquio dispõe das mesmas potencialidades, das 

mesmas capacidades para aprender. Sua inserção em um grupo social 

desenvolve sozinha suas disposições num sentido ou outro de acordo 

com a educação que recebe. A única universalidade consiste na 

faculdade de mergulhar na ordem simbólica da sociedade, ela é esse 

privilégio de manifestar-se como um ator num mundo de significações e 

de valores que nenhuma cultura esgota. A condição do homem (e 

também a extensão física de sua relação com o mundo) está sob a égide 

do universo de sentidos que adere a ele e mantém o vínculo social (LE 

BRETON, 2010, p. 65). 

 

 Para Le Breton (2010) é de suma importância a relação entre os atores sociais com 

os seus pertencimentos culturais e sociais na formação da corporeidade, porém, alguém 

pode migrar de um lugar para outro e construir uma corporeidade baseada em outro 

modelo com outra simbologia, visto que o corpo é objeto de uma permanente construção 

social e cultural. 

Estudar Le Breton (2010) me tornou, de certa forma, mais segura para avaliar o 

que se diz ou o que se projeta sobre o corpo nos dias de hoje. Por isso, reforço nesse 

capitulo que estabeleci uma linha histórica que converge para o estado da arte sobre o 

corpo, a fim de compreender os fatos que considerei mais esclarecedores entre os estudos 

que já foram realizados nesse campo. Elegi leituras que pudessem explicitar alguns 

conhecimentos construídos em torno do campo do “corpo” em uma perspectiva histórica, 

antropológica e sociológica. Quão rico pode ser pensar a contemporaneidade a partir de 

um conceito que atravessou séculos de existência? Só conhecendo o que já se estudou 

seria possível construir o meu próprio olhar sobre o corpo ou o que é apresentado às 

crianças através das narrativas.  

Caminhando nessa direção, busquei, por exemplo, compreender no campo da 

filosofia o que havia sido a chamada “posição idealista” referente ao corpo. Autores como 

Aranha e Martins (1993) explicam que houve entre os filósofos uma tendência a explicar o 
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ser humano “não como uma unidade integral, mas como composto de duas partes 

diferentes e separadas: o corpo (material) e a alma (espiritual e consciente). Chamamos a 

isso ‘dualismo psicofísico’, ou seja, a dupla realidade da consciência separada do corpo”, 

(ARANHA; MARTINS, 1993, p. 311).  

Parece necessário retomar este fio histórico, pois até os dias atuais ainda 

encontramos resistências quanto à compreensão e interpretação do corpo como um todo -

unindo materialidade e subjetividade. Fato que pode deixar rastros de grandes perdas no 

percurso da relação entre professor e estudantes, como o já citado  estado de vergonha - 

imposta socialmente e, nesse caso, imposta muitas vezes pelo professor aos estudantes. 

São situações do ponto de vista moral, ético, estético, que podem deixar marcas de 

relações hierárquicas, as quais não favorecem o desenvolvimento psicomotor da criança e 

sua aprendizagem afetiva e cognitiva. Por isso, entendo que retomar os primórdios e o 

aprofundamento dos estudos nesse campo seja relevante em uma pesquisa como essa, na 

qual tento apresentar a ressignificação do corpo, principalmente para os profissionais que 

atuam nas séries inicias e creches. 

Portanto, retomo a ideia de que na Grécia imperava a separação mente e corpo. 

Para Platão, que nasceu em Atenas, provavelmente em 427 a.C. e morreu em 347 a.C., a 

perfeição estava no mundo das ideias, na mente e nunca no corpo (mundo físico). A alma 

era imortal e nobre, enquanto que Parmênides propunha uma visão integrada entre corpo e 

alma, o chamado de monismo. (SANT’ANNA, 2001). Já Aranha e Martins (1993, p 96-

97) explicam que: 

 

Platão supõe que os homens já teriam vivido como puro espírito quando 

contemplaram o mundo das ideias. Mas tudo esquecem quando se 

degradam ao se tornarem prisioneiros do corpo, que é considerado o 

‘túmulo da alma’. Pela teoria da reminiscência, Platão explica como os 

sentidos se constituem apenas na ocasião para despertar nas almas as 

lembranças adormecidas. Em outras palavras, conhecer é lembrar. No 

diálogo Menon, Platão descreve como um escravo, ao examinar figuras 

sensíveis que lhe são oferecidas, é induzido a ‘lembrar-se’ das ideais e 

descobre uma verdade geométrica (ARANHA; MARTINS, 1993, p 96-

97).  

 

Alguns estudiosos, segundo Aranha e Martins (1993), consideram o pensamento de 

Parmênides e de Platão como idealista, além de serem ingênuos ao aceitarem o 

pressuposto de que “as coisas são reais”. Mas esse era o momento do nascimento da 

própria filosofia, da razão e da busca pela compreensão dos mistérios do mundo. Era essa 
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a visão idealista que fazia com que o ser humano tivesse dificuldade em ver o seu próprio 

corpo e entendê-lo. Daí a tendência de não ver o ser humano como uma unidade e sim 

como duas partes diferentes e separadas:  

 

O corpo (material) e a alma (espiritual) e consciente [...]. A alma humana 

passa então a se compor de duas partes, uma superior (a alma intelectiva) 

e outra inferior (a alma do corpo). Esta última é irracional e se acha 

dividida em duas partes: a irascível, impulsiva, localizada no ventre e 

voltada para os desejos de bens materiais e apetite sexual. Todo drama 

humano consiste, para Platão, na tentativa de domínio da alma superior 

sobre a inferior. Esta perturba o conhecimento verdadeiro, pois 

escravizada pelo sensível, leva à opinião e, consequentemente, ao erro. O 

corpo é também ocasião de começo de corrupção e decadência moral, e 

se a alma superior não souber controlar as paixões e os desejos, o homem 

será incapaz de comportamento moral adequado (ARANHA; 

MARTINS, 1993, p.311). 

 

Contudo, contraditoriamente os gregos construíram o culto intenso ao corpo, a 

ponto de criarem o maior evento esportivo até os dias de hoje - as Olimpíadas, onde se 

exibem os mais belos e admiráveis corpos, dentro das expectativas gregas.  Entretanto, 

esses autores declaram que para Platão, a importância do cuidar de si era mesmo 

fundamental, porque o corpo deveria estar bem o suficiente para suportar “a vida superior 

do espírito” (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 311).  

Retomar aqui essas ideias parece-me fundamental visto que é exatamente o ponto 

para iniciarmos a ressignificação do corpo nos dias atuais porque encontramos inúmeros 

profissionais da educação que trabalham com crianças e ainda alimentam o ideal grego e, 

porque não dizer, greco-romano, o qual foi reforçado posteriormente pelo próprio 

cristianismo, fazendo-o chegar com muita vitalidade em países católicos como o Brasil até 

os dias atuais. Isso quer dizer que não nos damos conta de que quando separamos o corpo 

e a alma estamos excluindo das crianças as suas subjetividades, tais como: emoções, 

sentimentos, instintos. 

Na Idade Média, considerando algumas explicações de Aranha e Martins (1993), o 

corpo era valorizado pela sua saúde e capacidade atlética; para os homens a moral quanto 

ao corpo e ao sexo apenas normatizavam algumas condutas para evitar excessos (limites 

de bebidas, comida e sexo); o corpo feminino era valorizado apenas para reprodução. 

O corpo passa a ser proibido e torna-se culpado e perverso, necessitando ser 

dominado através da punição; usam-se forças coercitivas - castigos e execuções em 

público, condenações pelo Santo Ofício, flagelos. O Cristianismo cria a imagem da mulher 
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como bruxa, em especial se ela demonstra algum tipo de poder. O corpo e a alma feminina 

deveriam ser domados e dobrar-se ao masculino. É na Idade Média o apogeu da ideia de 

uma vida monástica. Curiosamente, com isso criou-se, por exemplo, no século VI, o 

monumental Mosteiro ou Abadia de Montecassino na Itália, fundado por São Bento. No 

auge da vida monástica o corpo era purificado através do isolamento, do sacrifício e da 

dor. Desenvolveu-se o ascetismo – que significa o “controle dos desejos através da 

mortificação da carne”, (Aranha; Martins, 1993, p. 312). As interpretações medievais 

sobre o corpo buscam como fundamento o racionalismo de Platão, adequando-o à 

revelação cristã. 

Todavia, a Idade Média não pode ser reduzida à visão platônica, pois segundo Le 

Goff e Truong (2010), essa é uma fase essencial da história do corpo: 

 

A dinâmica da sociedade e da civilização medievais resulta de tensões: 

entre deus e o homem, entre homem e a mulher, entre a cidade e o 

campo, entre o alto e o baixo, entre a riqueza e a pobreza, entre a razão e 

a fé, entre a violência e a paz. Mas uma das principais tensões é aquela 

entre o corpo e a alma. E, ainda mais, as tensões no interior do próprio 

corpo (LE GOFF; TRUONG, 2010, p 11).   

 

Particularmente, essa informação desperta em mim algumas indagações e o desejo 

de conhecer mais essas implicações sociais visto que o corpo no período da Idade Média 

esteve sempre em estado de tensões e foi objeto de conflitos. Conhecer essa parte da 

história e seus desdobramentos facilita o entendimento do que se projeta em discursos 

sobre corpo nos dias de hoje.  

Entre os séculos II a IV viveram-se polaridades dualistas como: tinha-se de um 

lado a fé cristã, mas tinha-se ainda em voga o paganismo, o qual se tentava sufocar (LE 

GOFF; TRUONG, 2010). Era o momento do pré-cristianismo e nesses tempos de dúvidas 

da fé o martírio do corpo era o caminho para redimir as culpas pelas incertezas de 

sentimentos.  Para estes autores tem-se referência de que o cristianismo se impõe como 

ideologia a partir do século IV. Não obstante, Le Goff e Truong (2010) consideram que 

nesse período conviveu-se de um lado com a Quaresma e do outro com o Carnaval.  

Corbin, Courtine e Vigarello (2009) destacam que durante a Idade Média (séc. V a 

XV) Deus era o principal objeto de reflexão do ser humano, mas, a partir do século XV 

(com o renascimento), passou a debruçar-se mais sobre si. O ser humano renascentista 

preocupava-se em desenvolver o corpo e o espirito e tinha grande interesse em saber um 

pouco de tudo (conhecimento enciclopédico). Esta nova corrente de pensamento chamava-
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se Humanismo, com destaque para Leonardo da Vinci, que foi artista, engenheiro e 

cientista. 

Alguns valores deste período Clássico foram retomados no Renascimento, 

tornando-se bases para o Humanismo. Por exemplo, esse momento, o ser humano 

dedicou-se muito mais a si mesmo, ao conhecimento de si em termos efetivos, e não só no 

discurso. Estes valores estão bem próximos da nossa convivência cotidiana nos dias atuais.                  

Corbin, Courtine e Vigarello (2009) ressaltam que, no Renascimento, havia uma 

predominância da ideia de que mulheres e homens tinham o mesmo sexo e isso perdurou 

toda a Idade Média. Neste modelo de sexo único, homens e mulheres eram ligados por um 

sexo comum, onde as diferenças eram de grau e status, mas não de espécie. Imaginavam 

que as mulheres tinham os mesmos órgãos que os homens, porém projetados para dentro. 

A ideia de que o corpo da mulher era o mesmo que do homem, porém invertido e menos 

perfeito é reforçada com a teoria médica e fisiológica.  

A noção da diferença sexual ou a ideia de sexos biologicamente distintos só 

começam a se estabelecer por volta dos séculos XVIII e XIX. Cabe destaque a revolução 

científica promovida por Bacon, Descartes e Galileu (Séc. XVI - XVII e XVIII). Passa-se 

a desconsiderar o aspecto religioso e assume-se o predomínio da natureza física e 

biológica das coisas. Aqui o pensamento cartesiano influencia totalmente a nova 

concepção de corpo: 

 

Descarte começa duvidando da realidade do mundo e do próprio corpo, 

até chegar à primeira verdade indubitável: o cogito, o pensamento. Ao 

recuperar a realidade do mundo e do corpo, encontra um corpo que é 

pura exterioridade, uma substancia extensa, material. Considera então 

que o homem é constituído por duas substâncias distintas: a substância 

pensante, de natureza espiritual – o pensamento; e a substância extensa, 

de natureza material – corpo. Eis aí o dualismo psicofísico (ARANHA; 

MARTINS, 1993, p. 313).  

 

Só a partir daí que se estabelece a ideia oposta a Platão, a qual coloca o corpo 

como objeto associado ao ser humano máquina. Forma-se a ideia do corpo alienado do 

próprio ser humano.  

Segundo Aranha e Martins (1993) as ideias de Descartes (séc. XVII) marcam a 

visão do corpo como máquina imprimindo uma analogia entre as máquinas e o corpo, 

transformando o corpo em um modelo único e universal, submetido sempre às mesmas 

leis.  Além disso, o corpo para Descartes é autônomo e, sendo assim, alheio ao ser 

humano. A partir de Descartes inaugurou-se no ocidente o racionalismo da Idade Moderna 
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e atingiu-se o ápice da separação corpo e mente quando Descarte declara: “penso, logo 

existo”. Isso permitiu a supremacia da mente em relação ao corpo e essa visão ocupa ainda 

hoje lugar nas escolas na medida em que se configuram grupos de alunos distintos a partir 

dessa relação de importância da mente. 

A nova maneira de ver o corpo retira dele o aspecto religioso que o encobria e este 

passa a ser visto pela sua natureza física e biológica, o que o torna objeto da ciência.  

Posteriormente Locke (Séc. XVII) imprime a marca do pensamento empirista que 

já é o prenuncio do materialismo. De acordo com Aranha e Martins (1993, p. 313): “O 

materialismo naturaliza o corpo e suas funções, o que significa, em última instância, que o 

corpo físico já não é um corpo vivente”.  

Cabe um paralelo com o que foi mostrado no início dessa seção ao apresentar os 

corpos dos judeus durante o holocausto. A foto traz exatamente o corpo cuja alma já está 

ausente. A ausência da alma se mostra pela presença do intenso sofrimento. Digo isso 

porque a mim não importa se o sujeito social está ausente do corpo por questões 

fisiológicas, mas o relevante é ver o corpoalma. Não me interessa o corpo cadáver e sim o 

corpoalma na sua conjunção, que é construída a partir da vivencia social. A ausência da 

alma muitas vezes se dá pela imposição do próprio sofrimento.  

Retornando ao Séc. XVIII, começa a preocupação com a formação do corpo do 

operário, pois se dá inicio ao sistema capitalista. Segundo Aranha e Martins (1993): 

 

O trabalho humano é o processo pelo qual o homem submete a natureza 

a modificações e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo. Mas isso só 

é possível pela força do corpo humano, que opera na natureza. As 

próprias ferramentas e máquinas em geral nada mais são que ampliação 

do poder do corpo (ARANHA; MARTINS, 1993, p. 315). 

 

O capitalismo força a grandes transformações com o sistema fabril e a 

consolidação dele faz com que o corpo na idade moderna alcance uma nova máxima: o 

corpo transforma-se em coisa que tem que suportar o trabalho mecânico e repetitivo.  

Aranha e Martins (1993) citam que já a partir do século XVIII o corpo é força de 

trabalho, produtor de riquezas. Vê-se o corpo como objeto transformável em “eficiência e 

alvo de controle”.  Mas, há algo que chama a atenção nessa leitura - é exatamente o 

destaque dado no Séc. XVII ao pensamento de Spinoza no que se refere ao corpo-espírito: 

 
A novidade de Spinoza é a teoria do paralelismo, segundo a qual não há 

nenhuma relação de causalidade ou de hierarquia entre corpo e espírito. 

Ou seja, nem o espírito é superior ao corpo, como queriam os idealistas, 

nem o corpo determina a consciência, como dizem os materialistas. A 
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relação entre um e outro não é de causalidade, mas de expressão e 

simples correspondência. O que se passa em um deles se exprime no 

outro: a alma e o corpo exprimem, no seu modo próprio, mesmo evento 

(ARANHA; MARTINS, 1993, p.314).  

 

Estes mesmos autores, afirmam que Platão defendia a ideia da divisão do corpo em 

corpo-consciência e dá à consciência um status de superioridade, de poder, de domínio 

sobre o corpo. Outro momento importante que foi citado aqui é a visão de Descartes (s/d) 

na obra Discurso sobre o Método em 1637 que continua dividindo o corpo em duas partes, 

tendo essa ideia sido denominada de Dualismo Psicofísico. Isso reforça a hierarquia entre 

corpo e consciência.  

Assim como Descartes, o seu contemporâneo Spinoza
20

 (2009), entre 1569-1669, 

apresentava em suas obras traços da modernidade. Entretanto, suas ideias vão se 

confrontar com tudo que foi dito principalmente por Descartes.  Mas, ao que parece, 

Spinoza (2009) não teve nessa época grande repercussão. Foi necessário distanciamento 

para entender sua vultosa obra.  Para ele um dos aspectos mais importantes era podermos 

nos livrar das paixões e entendermos que somos a causa das paixões. Ele divide as paixões 

em tristes e alegres e não as subordina à razão. Ao contrário, para Spinoza (2009) 

liberdade é autonomia e determinação. Compreendo que a fenomenologia de Spinoza 

(2009) efetivamente queria desfazer a ideia dicotômica de corpo separado da consciência, 

assim como, desfazer a ideia platônica - cristã. A fenomenologia diz que o corpo não se 

identifica com as coisas. Por isso, Aranha e Martins (1993) afirmam que: 

 

O corpo é factível de sentido de estar lá com as coisas. Não se identifica 

às ‘coisas’. Mas nunca é factível pura, pois é também ‘acesso às coisas e 

a ele mesmo’, portanto, a dimensão de facticidade do corpo não se 

desliga da possibilidade de transcendência. (...) Se o corpo não é coisa, 

nem obstáculo, mas é parte integrante da totalidade do ser humano, meu 

corpo não é alguma coisa que eu tenha: eu sou meu corpo (ARANHA; 

MARTINS, 1993, p.315).  

 

Aranha e Martins (1993) apontam que no século XIX reforça-se a ideia de que o 

corpo está submetido às leis da natureza independente do próprio ser humano. Este é visto 

como incapaz de assumir o seu próprio destino. O ser humano é um objeto do meio, da 

                                                           
20

 Nota complementar sobre Spinoza: Sua obra-prima, Ética, também ganha notoriedade por sua construção 

formal, similar a um tratado de geometria. Este clássico foi publicado postumamente, pois o filósofo 

procurava evitar novas perseguições. Para maior entendimento sobre Spinoza consultar a filósofa brasileira 

Marilena Chauí.  Fonte: Companhia das Letras. Disponível em: 

< http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=13054>. Acesso em 25 de Out. de 2013.  

 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=13054
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raça, do momento. Curioso que a força dessa tendência coloca um freio no 

desenvolvimento da psicologia. 

Nesse contexto o mais importante, segundo Corbin, Courtine e Vigarello (2009) 

era construir corpos dóceis que atendessem ao sistema e não se rebelassem. Nas colônias 

moldavam-se, sob a força e a tortura, os corpos dos negros para o trabalho braçal.  

Em relação ao povo negro, o escravismo caracterizado pela propriedade de um ser 

humano por outro tinha como regra geral deixar marcas nos corpos, espancar em público 

causando a humilhação com a exposição dos corpos. Criava-se com essa exposição uma 

cena, um espetáculo.  

Desde a fase colonial até os dias atuais convivemos com um país extremamente 

racista. Temos variadas formas cotidianas de submeter à população negra e/ou 

afrodescendente a múltiplas formas de exclusão e discriminação. Isso é extremamente 

importante de ser dito quando se escreve sobre o corpo, pois é em função de um tipo de 

corpo que essas pessoas são desagregadas das sociedades. Se esse corpo negro for 

aproveitado como mão de obra, ele sobreviverá, dentro dos limites impostos pela 

sociedade a esses corpos. Eles enfrentam restrições e discriminações.  Mas se esse corpo 

não se adaptar ao mercado está condenado a um tipo de morte lenta. É a morte pelo 

abandono e a negligência do estado e da sociedade civil. Quando não são aproveitados 

para o trabalho alienado fabril ou similar, seus corpos são desprezados e tornam-se corpos 

que facilmente desfazem-se de si mesmos.  

Em sua maioria, esses corpos são os sujeitos desempregados, analfabetos, são 

moradores de rua, é a população carcerária. Em verdade, a sociedade brasileira convive 

com esta marca de crueldade que é o racismo. Essa ideia foi fruto do “sistema patriarcal 

colonial escravocrata” e caminhou em paralelo com as políticas deflagradas no ocidente.                 

Mais à frente, retomarei a discussão sobre essa página torpe da historia brasileira, 

pois não há como pensar em corpo em um contexto cultural brasileiro, aliás, em um 

contexto de cultura latina americana e brasileira sem refletir sobre a situação dos corpos 

negros nos dias de hoje. Mas, como não mencionar os corpos dos povos indígenas 

brasileiros e o que fizeram desses corpos que, assim como os corpos negros, sofrem 

discriminação até os dias de hoje? Bueno (2003) revela que: 

 
Outrora tímidos e numerosos – eram mais de três mil em 1750 -, os Avá-

Canoeiro não são , na aurora do Terceiro Milênio, mais do que dez. Entre 

essa única e última dezena de sobreviventes, apenas o garoto Trumack 

(nascido em 1987) e a menina Potdjawa (de 1989) podem ter filhos. Só 
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que Potdjawa e Trumack [...] são irmãos. Como entre muitos outros 

povos do mundo, entre os Avá-Canoeiro a pena para o incesto é a  morte. 

O dilema dessa tribo é exemplar: haverá para os índios do Brasil algo 

que não seja perverso?  

Mais desesperador do que o caso dos Avá-Canoeiro é o dos Xetá, do 

Paraná, tribo da qual só restam três membros. Do descobrimento até 

hoje, mais de mil grupos étnicos já foram extintos no Brasil. Sobram 200 

tribos e pouco mais de 300 mil índios. Suas reservas ocupam 850 mil 

quilômetros quadrados, ou cerca de 10% do território nacional – área sob 

constante ameaça de invasores e posseiros. Em pleno século XXI, o 

Brasil ainda rata seus nativos como mero entrave ao avanço da 

civilização. Dessa forma, infelizmente, não é possível dizer se ainda 

haverá salvação para os habitantes originais de Pindorama, a Terra das 

Palmeiras. (BUENO, 2003, p. 25). 

               .  

Retorno ao pensamento de Corbin, Courtine e Vigarello (2009) para salientar que 

nos séculos XVIII e XIX, o estudo cada vez mais pormenorizado da anatomia humana e 

de suas técnicas cirúrgicas levou à sua subdivisão, dando-se destaque à anatomia. O 

estudo anatômico-clínico do cadáver, como meio mais seguro de estudar as alterações 

provocadas pela doença foi introduzido por Giovan Battista Morgani. Surgia a anatomia 

patológica, que permitiu grandes descobertas no campo da patologia celular, por Rudolf 

Virchow, e dos agentes responsáveis por doenças infecciosas, por Pasteur e Koch.  

Esclarecem ainda que ocorrem mudanças de mentalidade, desaparecendo a punição 

do corpo em público e das torturas como espetáculo. Surgem as denominações específicas 

para os órgãos femininos – ovários, vagina, por exemplo. As estruturas como sistema 

nervoso e o esqueleto passam a ser diferenciados passando a distinguir-se o masculino e 

feminino. A valorização do saber faz com que o corpo seja mais estudado, criando um 

discurso sobre ele e a sexualidade; surgem tecnologias e técnicas de disciplinamento e 

submissão aos agentes disciplinadores como: prisões e asilos ou hospícios. Esses lugares 

podem ser considerados como instituições totais, ou ambientes de ressocialização, ou seja, 

ambientes onde pessoas são isoladas da sociedade mais ampla e ficam submetidas ao 

controle estrito de um grupo de funcionários especializados. Destaco que a família foi o 

primeiro agente determinante do disciplinamento das crianças das classes nobres, depois 

da burguesia.  Já na modernidade os meios de comunicação em massa (aqui a criança e o 

adolescente encontra uma imensa variedade de modelos de comportamentos), os quartéis, 

a escola, os grupos de colegas e a concepção mais recente da socialização do adulto ao 

longo da vida. Dentre esses espaços de disciplinamento citados acima, chamam a minha 

atenção a família, a escola e os grupos de colegas. Por outro lado cabe ressaltar que os 
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meios de comunicação de massa produzem um fenômeno que é identificado como 

autossocialização. 

 

Embora as pessoas sejam livres para escolher as influências de 

socialização dos meios de comunicação de massa, elas selecionam 

algumas delas mais vezes do que outras. Elas tendem a escolher 

influências que são mais difundidas, que se adaptam aos padrões 

culturais existentes e que são mostradas de forma particularmente 

atraente por aqueles que controlam os meios de comunicação de massa 

(BRYM et al., 2006 p. 120). 

 

É fundamental relatar que nos tempos modernos a mídia exerce função 

preponderante no nosso aprendizado dos papéis de gênero, ou seja, de como homens e 

mulheres devem agir. 

 

A construção social dos papéis de gênero pela mídia começa quando as 

meninas aprendem que somente um beijo do príncipe as salvará do sono 

eterno. Continua nas revistas, nos romances, nas telenovelas, nos 

anúncios, na música e na internet. Trata-se de um grande negócio  

(BRYM  et al., 2006, p. 120). 

 

Além disso, a mídia reforça a hierarquia de gênero quando na TV (entre os anos de 

1960 e 1970) o homem aparecia como profissional, em ambientes públicos e figura de 

autoridade, ao passo que as mulheres apareciam em ambientes domésticos, porque a 

mulher para a mídia era a consumidora de utensílios domésticos, visto que o seu papel 

mais importante na sociedade ainda era cuidar do lar. 

É importante lembrar a relevância dos movimentos feministas e das mulheres, os 

quais foram responsáveis por grandes lutas em defesa da apropriação e da liberdade da 

mulher sobre o seu próprio corpo. A denominada “segunda onda” do movimento feminista 

que se origina no final dos anos 1960, essencialmente nos Estados Unidos e em alguns 

países da Europa, norteia as manifestações  de  reinvindicação de igualdade de direitos, e 

superação da desigualdade de gênero. Acrescentam Brym et al, (orgs), (2006): “Elas 

defendem direitos iguais aos homens na educação e no emprego, a eliminação da violência 

sexual e o direito ao controle reprodutivo”.  

No Brasil o movimento feminista chega também com a “segunda onda” em plena 

ditadura militar, entre 1964 e 1985. (Brym et al, (orgs,  2006) chamam atenção para as 

diferenças do nosso movimento feminista, o qual traz uma carga de maior preocupação 

com as desigualdades sociais.  
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Abro espaço para buscar elementos na nossa história no século XX, acerca da 

socialização da criança de classe pobre e da classe média. Nesta última dá-se 

essencialmente no âmbito familiar, vizinhança e logo depois com o ingresso na escola e 

através dos meios de comunicação em massa com o uso cada vez mais intenso da 

tecnologia.  Já a criança das classes  de baixa renda e oriundas de grupos socialmente 

vulneráveis, as quais vivem  da mendicância ou das ajudas das bolsas do Governo Federal,  

seu o processo de socialização essencialmente inicia-se bem cedo com os grupos sociais 

afins que estão em sua volta, normalmente considerados excluídos sociais.  Cabe 

relembrar o Professor e pensador Paulo Freire (1979) que realiza inúmeras e ricas 

reflexões sobre o aprendizado, sobre os processos de formação das crianças.  

Paulo Freire (1979), em 1970, quando escreveu a obra Pedagogia do Oprimido, seu 

pensamento  sobre os excluídos sociais, indivíduos denominados pelo autor na época de 

oprimidos sociais e aqui eu poderia dizer – identificar esses indivíduos ou demarcá-los 

como crianças oprimidas ou excluídas social, ou mesmo dizer – corpos excluídos sociais – 

estes estão totalmente expostos à violência social.  Percebe-se que na explicitação de 

Paulo Freire (1979) ele fala do corpo e da alma humana. Fala do corpo como lugar de 

educação e alvo de opressão e violência.  Para Paulo Freire (1979) a violência da classe 

opressora já se estabelece na própria negação do outro como ser humano. 

 

Em verdade, instaurada uma situação de violência, de opressão, ela gera 

toda uma forma de ser e comportar-se nos que estão envolvidos nela. 

Nos opressores e nos oprimidos. Uns e outros, porque concretamente 

banhados nesta situação, refletem a opressão que os marca (FREIRE, 

1979, p. 48). 

 

Posso inferir que Paulo Freire (1979) refere-se ao corpo, essencialmente quando 

ele menciona os comportamentos e formas que são transmitidas aos oprimidos, sem 

dúvidas ele fala das  modulações, mutilações e exigências impostas ao corpo como coisa e 

não como corpo de uma pessoa. Para o opressor o corpo do oprimido não tem alma.  

Na nossa história mais recente as políticas educacionais,  já mencionadas em seção 

anterior, a Lei 9.394/96 LDB (Diretrizes e Bases da Educação Nacional) que garante o 

ingresso nas escolas públicas no Ensino Fundamental para todas as crianças aos seis anos 

de idade, teve a pretensão de que a partir disso criássemos  escolas que oferecessem  à 

criança, através de uma orientação filosófica e pedagógica, oportunidades de futuro  

trabalho. Uniu-se a isso um currículo que é denominado por alguns estudiosos como 
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currículo oculto. Assim considerando que a construção da cidadania é um dos objetivos 

do processo de educação, o currículo oculto perpassa toda a formação do estudante até a 

sua graduação. Este currículo deve ensinar a todos o que é ser um bom cidadão. Então, o 

que norteia esse conteúdo do currículo oculto? 

Na família, as crianças tendem a ser avaliadas por critérios pessoais e 

emocionais. No entanto, como estudantes, são levadas a acreditar que 

são avaliadas exclusivamente por seu desempenho em testes impessoais 

e padronizados. São ensinadas que critérios semelhantes serão usados 

para avalia-las no mercado de trabalho. O ensinamento é, na realidade, 

apenas em parte verdadeiro. (...) não apenas o desempenho, mas, também 

critérios de classe, gênero e de raça ajudam na determinação do sucesso 

escolar e no mercado de trabalho. (...) O ponto importante é que o 

currículo oculto desempenha sua tarefa se consegue convencer os 

estudantes de que eles são julgados apenas com base no desempenho. 

Igualmente importante, um currículo oculto eficaz ensina aos estudantes 

pontualidade, respeito pela autoridade, à importância da competição para 

o bom desempenho e outras crenças e comportamentos conformistas que 

se esperam de bons cidadãos, convencionalmente definidos (BRYM et 

al., 2006 p. 117). 

 

 Estes comportamentos conformistas normalmente vão além da simples aceitação 

ou compreensão dos fatos, vão até o sujeito negar-se a si mesmo. Entendo que o 

conformismo age puramente como uma forma de construir a submissão dos sujeitos a 

determinados grupos sociais. Desse modo, o currículo oculto é outra forma de educar o 

corpo para submissão. 

Outro aspecto que quero destacar é o que Brym et al. (2006) relatam sobre a 

profecia auto realizadora, que é crença de que a escola não será capaz de conduzir o 

estudante pobre ao sucesso escolar e econômico. Nós – Professores/as - podemos criar 

expectativas que se tornam profecias autorealizadoras. Esse é o sentimento que 

encontramos em muitos dos professores - o descredito em relação ao desempenho das 

competências intelectuais destes sujeitos.  Interpreto as profecias autorealizadoras como 

um das formas de educar o corpo para permanência sob o estado de submissão, construído 

com práticas de envergonhamento em público, ainda em pleno século XXI.  

Destaco a participação de Anísio Teixeira que assumiu a Diretoria do Ensino do 

Estado (hoje denominada de Ministério da Educação) e assume claramente propósitos de 

criar Instituições com a função de moldar, ajustar e adaptar os corpos para a vida social e o 

trabalho.                            

           Também vale ressaltar a relevância da abordagem de Merleau-Ponty (1999) 

ocorrida em 1945, denominada “Fenomenologia da Percepção”, que representou um 
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esforço em traduzir a dimensão das manifestações do corpo a partir da percepção que 

temos dele. A percepção é o campo onde todos os atos humanos são realizados e 

compreendidos. Assim também se dá a noção que temos do corpo – ela nasce a partir da 

nossa percepção. O mundo, as coisas do mundo, o meio natural existe e nós o 

reconhecemos ou não dependerá da nossa percepção.  Para Merleau-Ponty (1999) a 

existência do ser humano dá-se no mundo.  

 

Um romance, um poema, um quadro, uma peça musical são indivíduos, 

quer dizer, seres em que não se pode distinguir a expressão do expresso, 

cujo sentido só é acessível por um contato direto, e que irradiam sua 

significação sem abandonar seu lugar temporal e espacial. É nesse 

sentido que nosso corpo é comparável à obra de arte. Ele é um nó de 

significações vivas e não a lei de um certo número de termos covariantes 

( MERLEAU-PONTY, 1999, p.209-210). 

 

Aqui vejo o encontro entre Merleau-Ponty (1999) e Spinoza (2009). Ambos 

compreendem o corpo segundo o pensamento fenomenológico como facticidade. Isso 

significa estar lá com as coisas. O corpo não é coisa, é parte integrante da totalidade do 

ser humano, o corpo não é alguma coisa que a pessoa tem: o corpo é a pessoa.  Spinoza 

(2009) mesmo que tenha concordado com Descartes quanto ao ideal cartesiano, discordou 

dele nas suas teses metafísicas. Para Spinoza (2009) a existência de Deus como 

fundamento da verdade do sistema e a união da alma e do corpo foram aspectos principais 

da moral explicitada no tratado das Paixões da Alma. 

Em 1950, após a morte de Marcel Mauss, considerado por muitos o iniciador da 

moderna Antropologia Social, foram lançados vários dos seus ensaios compondo uma de 

suas grandes obras - “Sociologia e Antropologia”. Na sexta parte dessa obra Mauss (2003, 

p.401) oferece explicações sobre “As técnicas do corpo”: “entendo por essa expressão as 

maneiras como os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem 

servir-se do seu corpo”. Mauss (2003, p.403) defende que “toda técnica propriamente dita 

tem sua forma”, ou seja, cada grupo de sujeitos adequa seu corpo a determinados usos e 

instrumentos. O próprio corpo é o primeiro caminho de acesso ao mundo que o ser 

humano encontra, precedendo o uso de ferramentas. Para ele é fundamental compreender-

se que muitos dos nossos gestos e usos do corpo, como jeitos de andar, as posições 

sexuais, as técnicas de natação ou mesmo o escarro, são entendidos não dentro do âmbito 

biológico porque, para Mauss (2003), no envolvimento do corpo existe um conjunto de 

símbolos morais ou intelectuais, os quais formam os habitus de uma sociedade, mantidos 

por uma tradição. 
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“As técnicas do corpo” ou adestramento são como a montagem de uma máquina, é 

a busca, a aquisição de um rendimento. Mauss (2003) usa a expressão “rendimento 

humano” demonstrando que as técnicas do corpo – são, portanto, as normas do 

adestramento humano. Assim como fazemos com os animais, os homens as aplicaram 

voluntariamente a si mesmos e a seus filhos. As crianças foram provavelmente as 

primeiras criaturas adestradas, antes dos animais.  

Em certo momento, a domesticação visava uma nova relação de sobrevivência e 

conforto que passava por transcender a relação de sujeitos caçadores-coletores para 

sujeitos estabelecidos com o domínio da agricultura. Tal nova relação teve como 

consequência a promoção do acúmulo de riquezas fruto dos excedentes e da concentração 

de bens. Com esses bens excedentes vem a preocupação com a destinação deles pós-morte 

do ser humano, fato que o torna disposto à construção de laços hereditários e  o leva a 

submeter a mulher à monogamia como garantia da perpetuação destes bens. Todo esse 

percurso histórico construiu um conjunto de técnicas do corpo.  

As explicações através da sociologia e da antropologia nos permitem levantar os 

porquês de fazermos algo com o corpo de uma única maneira ou só sabermos um único 

modo de agir.  Para tanto, precisamos conhecer as tradições e interesses que estão em 

nossa volta. Mauss (2003, p. 401)  define como técnica do corpo a maneira “como os 

homens, de sociedade a sociedade, de forma tradicional, sabem servir do seu corpo”.  

O autor explica os modos de adestramento, imitação, modo de vida, maneiras, 

feição, como, por exemplo, reconhecemos à primeira vista um religioso muçulmano: 

mesmo quando segura um garfo e uma faca (o que é raro), ele fará o impossível para 

servir-se apenas com sua mão direita. Ele jamais deve tocar o alimento com a esquerda ou 

tocar certas partes do corpo com a mão direita. Para saber por que ele não faz determinado 

gesto e faz outro, não basta nem fisiologia nem psicologia da dissimetria motora no ser 

humano, é preciso conhecer as tradições que impõem isso. Estava claro para Mauss (2003, 

p.421) que “a educação fundamental das técnicas [...] consiste em fazer adaptar o corpo a 

seu uso”.  
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Quadro 5: Enumeração biográfica de algumas técnicas do corpo segundo Mauss (2003) 

FONTE: Sociologia e antropologia de Marcel Mauss (2003) 

                   

Refletindo com Mauss (2003) e Bertherat e Bernstein (2010, p. 1), entendo que 

nesse caminho percorrido pelo corpo em uma composição biográfica, desde a hora em que 

nascemos já está aí o nosso corpo impregnado do uso de técnicas, as quais irão determinar 

inúmeras formas, jeitos e caminhos em nossas vidas.  

O que acontece na maioria das vezes nas sociedades modernas é que o corpo que 

poderia ser harmonioso e feliz por natureza, mesmo considerando que haja também 

sofrimentos naturais - vai sendo substituído por um corpo estranho pelo uso de tantas 

técnicas que lhe são submetidas.  Para Bertherat e Bernstein (2010) você pode fazer algo 

para mudar e só você pode fazer isso. Nunca é tarde demais para libertar-se da 

programação de seu passado, para assumir o próprio corpo, para descobrir possibilidades 

até então inéditas. Ser é nascer continuamente. Mas quantos se deixam morrer pouco a 

pouco, enquanto vão se integrando perfeitamente às estruturas da vida contemporânea, até 

perderem a vida. 

 

Nesse instante, esteja você onde estiver, há uma casa com o seu nome. 

Você é o único proprietário, mas faz tempo que perdeu as chaves. Por 

isso, fica só vendo a fachada. Não chega a morar nela. Essa casa, teto 

que abriga suas mais recôndidas e reprimidas lembranças, é o seu corpo. 

Na casa que é o seu corpo, as paredes ouvem. As paredes que tudo 

ouviram e nada esqueceram são os músculos. Na rigidez, crispação, 

fraqueza e dores dos músculos das costas, pescoço, diafragma, coração e 

também do rosto e do sexo, está escrita toda a sua história, do 

nascimento, até hoje (BERTHERAT; BERNSTEIN, 2010, p.1).  

 

Expandindo essa questão, os autores, acrescentam: 

 

Técnicas do nascimento e da obstetrícia (diferentes formas de parir) 

Técnicas da infância (amamentação e transporte) 

Técnicas da adolescência – (é nesse momento em que se aprendem definitivamente as técnicas 

do corpo que conservarão durante toda a vida) 

Técnica da idade adulta (sono, vigília, atividades, movimento; cuidados do corpo) 

Técnica do consumo (comer, beber) 

Técnica da reprodução (posições sexuais) nesse caso as técnicas e moral sexual estão em estreita 

relação 

Técnicas de medicação 
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Somos o que parecemos ser. Nosso modo de parecer é nosso modo de 

ser. Mas não queremos admiti-lo. Não temos coragem de nos olhar. 

Aliás, não sabemos como fazer. Confundimos o visível com o 

superficial. Só nos interessamos pelo que não podemos ver. Chegamos a 

desprezar o corpo e aqueles que se interessam por seus corpos. Sem 

determos sobre nossa forma – nosso corpo – apressamo–nos a interpretar 

nosso conteúdo [...] (BERTHERAT; BERNSTEIN, 2010, p. 3).  

 

Será que diante de todo esse conhecimento acumulado sobre o corpo já não seria o 

momento dos profissionais de educação ficarem mais atentos às suas próprias sensações e 

às dos estudantes e procurarem as razões do próprio corpo?  

De acordo com Bertherat e Bernstein (2010), algumas recomendações são válidas, 

tais como reconhecer que nosso corpo somos nós e que ele é a única realidade perceptível; 

que ele não se opõe à nossa inteligência, sentimentos, alma. Ao contrário, ele os inclui e 

dá-lhes abrigo; que tomar consciência do próprio corpo é ter acesso ao ser inteiro; é 

também uma forma de apoderar-se dele. Além disso, entendamos que o corpo e o espírito, 

o psíquico e o físico e até a força ou fraqueza, representam não a dualidade do ser, mas sua 

unidade.  

Paralelamente ao período da publicação de Mauss, entre os anos 1950 e 1960 do 

pós-guerra, o pensamento de Jean-Paul-Charles-Aymard-Sartre influencia 

significativamente a juventude europeia. Aliás, muitos consideram que o século XX foi 

marcado pelo seu pensamento. Consideram-no a personificação do existencialismo quando 

em 1950, publicou sua maior criação: "Critica da Razão Dialética". Nesta obra ele 

estabelece um diálogo crítico entre o marxismo e o existencialismo. 

Entretanto é mais especificamente em 1943 que Sartre oferece uma grande 

contribuição para o avanço do entendimento sobre o corpo através da obra "O Ser e o 

Nada: ensaio de ontologia fenomenológica" (SARTRE, 2011) em que apresenta uma 

teoria do corpo, onde classifica três dimensões ontológicas: 1) O corpo como ser-para-si 

ou o meu corpo no seu ser fático, no seu ser-em-si-mesmo: eu existo como o meu corpo; 

2) o meu corpo no seu ser-para-outro, tal como é utilizado e conhecido pelo outro 

(corpo-para-outro); e 3) a minha experiência de mim próprio como ser conhecido pelo 

outro em função do meu corpo.  

Nesse sentido a ideia do corpo ser-para-si define exatamente que sou eu quem 

experimenta o meu corpo como instrumento das minhas ações, capaz de manejar e utilizar 

outros instrumentos/utensílios (SARTRE, 2011). Porém, não manejo a minha mão que 

utiliza o martelo, porque sou a minha mão.  
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O corpo-para-outro, existe quando eu capto o outro originariamente como um 

sujeito para o qual eu sou um objeto e, em seguida, eu converto-o em objeto, recuperando 

a minha própria subjetividade. Isto significa que o outro primeiro existe para mim e que só 

depois capto o seu corpo. Já na terceira dimensão o corpo conhecido pelo outro nasce da 

comoção de encontrar o outro que me olha. O meu corpo já não determina exclusivamente 

o meu ponto de vista: o outro tem uma perspectiva do meu corpo e uma perspectiva que eu 

próprio não posso ter. 

A leitura dessa obra esclarece pontos, os quais convergem para o desvendamento 

do que vem a ser o corpo. Dentre as definições dadas por Sartre (2011) fico com aquela 

onde ele dimensiona o “ser-para-nós”, ou seja: “corpo é a forma contingente que a 

necessidade de minha contingência assume”, (SARTRE, 2011, p.414). Explicitando mais 

um pouco, o que de certa forma já apontei anteriormente com Bertherat e Bernstein 

(2010), agora retomo com Sartre (2011, p.414): “Assim, o corpo como facticidade é o 

passado enquanto remete originariamente a um nascimento, ou seja, a uma nadificação 

primeira que me faz surgir do “em-si”  que sou de fato sem “ter-de-sê-lo”.  Em sua leitura, 

Bertherat e Bernstein (2010) descrevem esse conceito de Sartre através da metáfora do 

sujeito em frente à própria casa sem as chaves da porta. Aponta também o sujeito original 

e o corpo como marcas de um passado que pode ser determinado por perdas ou por 

assumir a autonomia sobre o próprio corpo.  

Essa mesma noção do corpo como marcas do passado aparece em Sartre (2011):  

 

[...] minha raça, na medida em que é indicada pela atitude do Outro 

frente a mim (revela-se depreciativa ou apreciativa, confiável ou não); 

minha classe, na medida em que se mostra pelo desvelar da comunidade 

social a que pertenço e na medida em que a ela se referem os lugares que 

frequento; minha nacionalidade; minha estrutura fisiológica, na medida 

em que os instrumentos a implicam através da própria maneira como se 

revelam resistentes ou dóceis e de seu próprio coeficiente de 

adversidade; meu caráter; meu passado, na medida em que tudo que vivi 

é indicado pelo próprio mundo como meu ponto de vista sobre o mundo 

(SARTRE, 2011, p. 423-414).  

 

 Oferece a dimensão exata do corpo dentro da perspectiva fenomenológica: “tudo 

isso, na medida em que é por mim transcendido na unidade sintética de meu ser-no-

mundo, é meu corpo, como condição necessária da existência de um mundo e como 

realização contingente desta condição” (SARTRE, 2011, p. 413-414). 
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Portanto, a partir da explicação de Sartre abrem-se ainda mais dimensões de 

compreensão do corpo e pode-se reafirmar, também, que o corpo traz elementos que estão 

mergulhados no caldo cultural e educacional, os quais nessa pesquisa se tornam o grande 

foco de atenção. As histórias escritas para crianças são arte literária e, também, carregam 

em si elementos de caráter formador e pedagógico que dentro de uma perspectiva 

fenomenológica formam o nosso corpo.  

Dando continuidade às minhas descobertas sobre o corpo, em 1969, Norbert Elias 

relança o seu livro “O processo civilizatório” e é com esse relançamento que a obra torna-

se uma referência importante para vários campos de estudo, inclusive para o estudo do 

corpo. A obra desvenda as maneiras absorvidas e adotadas pelo corpo ocidental como 

normas de bons costumes e boas maneiras para ser considerado civilizado - foi 

domesticado por padrões europeus.  

Desse modo, Elias (1994) apresenta a construção histórica do termo civilização a 

partir de dimensões e significações que esse termo ocupou ao longo dos fatos ocorridos 

nas “grandes nações do ocidente”. Em particular o autor toma como referência geográfica 

e histórica a França e a Alemanha, além de fazer paralelos, em certos momentos, com a 

Inglaterra. Nestes contextos, passo a detalhar o nascimento do termo civilização e o 

percurso de mudanças que este sofre ao longo do desenvolvimento histórico dessas 

nações. Elias (1994) mostra como a evolução conceitual do termo civilização está atrelada 

à evolução histórica, assim como as origens sociais do termo no século XVII ao século 

XIX.  

O conceito de civilização é “um conjunto de fatos”: conhecimentos tecnológicos e 

científicos, ideias religiosas, costumes, formas de habitação, maneiras de homens e 

mulheres viverem juntos, formas de punição instituídas, modos de alimentação. Contudo, 

Elias (1994) desvenda o conceito e acrescenta , “esse conceito expressa a consciência que 

o ocidente tem de si mesmo” (ELIAS, 1994, p. 23), a consciência nacional. Ou ainda: é o 

conjunto de coisas que constroem a sociedade ocidental nos últimos três séculos e a faz 

sentir-se superior a sociedades mais antigas ou sociedades contemporâneas mais 

primitivas sob o ponto de vista eurocêntrico. Acrescenta que a palavra civilização traduz o 

que constitui “o caráter especial e aquilo de que a sociedade ocidental se orgulha em ter, 

como: a sua ciência, sua tecnologia, sua visão de mundo” (ELIAS, 1994, p. 23).  

Elias (1994) faz um recorte sobre a dimensão do conceito de civilização dentro do 

contexto específico que envolve a perspectiva destas três grandes nações do mundo 
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ocidental. Para os ingleses e franceses o conceito de civilização resume “o orgulho pela 

importância de suas nações para o progresso do Ocidente e da humanidade” (ELIAS, 

1994, p. 23-24). Porém, para os alemães zivilisation, “significa algo de fato útil, mas, 

apesar disso, apenas um valor de segunda classe, compreendendo apenas a aparência 

externa de seres humanos, a superfície da existência humana”, (ELIAS, 1994, p. 24). 

Acrescenta que na verdade a palavra que melhor traduz entre os alemães o sentimento de 

orgulho de si mesmo e das suas realizações é “Kultur”, (ELIAS, 1994, p. 24).  

 Dentro dessas concepções construídas nesses três países existe um uso corrente que 

revela o sentimento de exclusão, de separatismo, de classificação entre aqueles 

considerados semelhantes e superiores e os outros inferiores. Sendo assim, esses países 

criam com essas definições padrões de comparação entre eles e o resto do mundo. 

Portanto, apresento o seguinte quadro a partir das explicações de Elias (1994):  

 

Quadro 6: Diferenças entre conceitos 

 

Fonte: O processo civilizador de Elias (1994). 

 

 

Para o alemão as palavras derivadas de Kultur como: Kulturell e Kultiviert 

descrevem “o valor de determinados produtos humanos, e não o valor intrínseco da 

pessoa”. A palavra Kultiviert (cultivado), refere-se à conduta ou comportamento, ou seja, 

à maneira das pessoas falarem, suas formas de moradia e vestimentas. Aproxima-se muito 

do conceito ocidental de civilização, representando um modelo a ser alcançado por outros 

povos. Já a palavra Kulturell refere-se diretamente às realizações humanas. Vê-se que o 

conceito de kultur refere-se a obras de arte, livros, sistemas religiosos ou filosóficos. 

Traduz a individualidade de um povo. 

CIVILIZAÇÃO 

Para o francês e o inglês  

KULTUR* 

Para o alemão  

 O conceito de civilização refere-se a fatos 

históricos, políticos, econômicos, religiosos, 

técnicos, morais e sociais. Remete a 

comportamentos e atitudes humanas (“não 

importando se as pessoas realmente realizaram 

ou não alguma coisa”). 

Refere-se a fatos intelectuais, artísticos e 

religiosos (esses três fatos são separados dos 

fatos políticos, econômicos e sociais) 

 

 A palavra civilização descreve um processo; 

fala de algo que está em movimento constante 

no sentido de ir para frente no tempo. 

  

O conceito de Kultur, no que se refere ao 

comportamento humano: as atitudes só são 

levadas em conta se comprovadas. 
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Nesse contexto, o conceito de civilização (Frances e Inglês), enfatiza o que é 

comum entre povos. Já o conceito de Kultur (alemão) enfatiza a diferença nacional e a 

identidade particular de grupos. Tanto os franceses, ingleses e os alemães estão 

convencidos de que a sua forma de conceituar os termos civilização e cultura são as 

formas corretas e “que a sua é a maneira como o mundo dos homens como um todo, quer 

ser visto e julgado” (ELIAS, 1994, p. 25). Entretanto, para o alemão o conceito de 

civilização – Zivilisation - ocupa uma categoria de valor de segunda classe, o que a difere 

da palavra Kultur.  Elias (1994) chama a atenção para a antítese existente, entre os 

alemães, entre os  conceitos de Zivilisation e Kultur, porque é parte de um amplo contexto: 

aponta para as diferenças em autolegitimação, em caráter e comportamento total que, no 

início, existiram predominantemente, embora não exclusivamente, entre determinadas 

classes e, em seguida, entre a nação alemã e outras nações.  

O autor explica a existência desses termos e justifica que se existem é porque têm 

um valor existencial e se sobrevivem na sociedade é porque desempenham uma função, se 

não, do contrário, os termos desapareceriam, morreriam do ponto de vista linguístico. É 

isso que acontece quando um termo deixa aos poucos os vínculos com a sociedade.  

O que é ser civilizado para os alemães? Ser civilizado é ser nobre/cortesã, estes 

eram pessoas que falavam a língua alemã e principalmente a francesa (entre essas alguns 

proprietários de terras também bilíngues). Os que não eram nobres eram representados 

pela classe média (burgueses e funcionários públicos), só falavam alemão, não eram 

civilizados. Elias acrescenta que - “é na polêmica entre o estrato da inteligência alemã de 

classe média e a etiqueta de classe cortesã, superior e governante, que se origina o 

contraste entre Kulter e Zivilisation” (ELIAS, 1994, p.24). 

Nos idos de 1730 e 1740, a classe média consolida-se e afirma seus valores, assim 

como se acirra a polêmica contra as formas superficiais de comportamento social 

encontradas na corte. A língua francesa expandiu-se da corte alemã para as camadas da 

burguesia, mas a produção cultural alemã era considerada pobre e sofre inúmeras críticas 

pela ausência de uma boa literatura e uma poesia de qualidade. As críticas também 

explicam que a ausência de produção cultural se deve ao empobrecimento da Alemanha 

após a Guerra dos Trinta Anos, a perda de seus homens e ao fraco comércio. É só a partir 

de 1781 que a Alemanha começa a viver um período próspero com produções literárias e 

filosóficas e essa produção se prolonga até os dias atuais.  



66 

 

Em pleno século XVIII a classe burguesa, já era uma elite em relação ao povo, mas 

ainda considerada como de pessoas de segunda classe pelos representantes da corte. 

Entretanto, formam uma vanguarda e escoam seus pensamentos através da produção 

literária. Não existia nessa produção um caráter claramente político, mas podiam-se 

pontuar algumas ideias burguesas, baseado em Elias (1994): 

 

 O amor à natureza 

 Amor à liberdade 

 Exaltação solitária 

 Rendição às emoções do coração 

 Ausência do freio da razão. 

Na Alemanha, a vida cortesã e aristocrática era negada aos filhos da burguesia, 

mesmo que esses se destacassem pela inteligência, mas o mesmo não ocorria na França. 

É interessante o destaque dado pelo autor a certa forma de pureza resguardada pela 

classe média da Alemanha, pois esta não conseguiu se misturar à corte, nem mesmo 

através de casamentos como aconteceu largamente na corte francesa. Em verdade, com 

isso ocorre uma disseminação dos modos e hábitos da corte Francesa, ou seja, a corte 

francesa termina colonizando elementos de várias classes sociais. 

Historicamente, a Alemanha enfrenta inúmeras lutas internas entre os povos que 

compunham os diferentes estados independentes e isso gerava enfrentamentos entre os 

grupos sociais que lutavam por direitos iguais, assim como as mesmas oportunidades de 

crescimento social. Desse modo, na Alemanha houve muito mais exclusão de grupos do 

que em outros países ocidentais em expansão. Uniu-se a isso a separação da classe média 

burguesa da classe cortesã, fato que também não fortaleceu as bases para a unificação dos 

estados e as conquistas sociais para todos. Já a união da classe média burguesa e outras 

cortes foram decisivas em outros países na construção da nacionalidade: facilitando a 

formação de uma identidade através da língua, das artes, das maneiras “e nas estruturas 

das emoções” (ELIAS, 1994, p. 34). 

Fica mais claro para o entendimento do leitor quando o autor localiza e denomina 

as antíteses construídas socialmente a partir do momento em que se estabelecem esses 

conceitos de Zivilisation e Kultur.  Por exemplo: 
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Quadro 7: Conceitos de zivilisation e kultur 

 

Fonte: O processo civilizador de Elias (1994). 

 

A antítese entre Zivilization e Kultur vivida dentro da Alemanha acontece mais 

tarde entre a Alemanha e outras nações do ocidente. No caso da Alemanha, a burguesia 

demorou muito mais para se tornar a classe dirigente e as contradições entre os conceitos 

demoraram muito mais para serem alargados para fora das fronteiras do país.         

Em relação à sociogênese do conceito de civilisation na França, Elias (1994) 

lembra que a classe média e a inteligência burguesa foram atraídas pelos valores da 

sociedade cortesã, chegando mesmo no século XVIII a igualarem-se em termos de modos 

e costumes. Não houve mais diferenças entre a burguesia de corte e aristocracia de corte. 

Essa burguesia de corte se amplia e torna-se uma nação, os costumes passam não mais a 

ser de um grupo, mas, de uma nação. 

As convenções de estilo, as formas de intercâmbio social, o controle das 

emoções, a eloquência da linguagem e muito mais – tudo isto é 

inicialmente formado na França dentro da sociedade de corte, e depois, 

gradualmente, passa de caráter social para nacional (ELIAS, 1994, p.52). 

 

Na França a classe burguesa se aproxima da nobreza de forma tal a ocupar altos 

postos na administração e cargos políticos e isso fez com que esta classe burguesa se 

apropriasse dos conhecimentos da política. Já nos Estados alemães aconteceu quase o 

oposto. Os mais altos cargos eram ocupados pela nobreza. Isso fez com que a burguesia 

alemã ficasse fraca politicamente até o século XIX, enquanto que na Franca a burguesia se 

fortalece como classe autônoma. Entretanto, o conceito de civilization - civiliser nasce em 

conformidade com o conceito de Zivilization na Alemanha. Assim, Civilisé – usado como 

sinônimo de cultuvé, poli ou Police. 

[...] termos usados pela corte para designar em sentido amplo ou restrito, 

a qualidade específica de seu próprio comportamento, e com os quais 

comparavam o refinamento de suas maneiras sociais, seu padrão, com as 

maneiras de indivíduos mais simples e socialmente inferiores (ELIAS, 

1994, p. 54). 

 

Kultur 

Classe média burguesa 

Antíteses 

Versus 

Zivilization 

Classe cortesã 

Imagem do francês 

Profundeza 

Honestidade 

Autêntica virtude 

Superficialidade 

Polidez de fachada 

Falsidade/insinceridade 

Máscara da virtude 
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O conceito Civilité/civilization expressava a autoimagem de status por ser europeu  

em comparação com outros que seus membros consideravam mais simples ou mais 

primitivos e, ao mesmo tempo, caracterizavam o tipo específico de comportamento através 

do qual essa classe se sentia diferente de todas aquelas que julgavam mais simples e mais 

primitivos. Foi com essas certezas, que os europeus expandiram os seus territórios e 

colonizaram muitas nações. 

Para os franceses o significado de civilização foi diferente do que foi para os 

alemães em certo momento. Para compreender isso, Elias (1994) lança o conceito de 

civilização. O conceito vai mudando em um processo de acordo com as mudanças 

políticas, sociais e econômicas. Dessa maneira, o conceito apresenta um desenvolvimento 

cíclico do seu sentido: “A verdadeira civilização, pensa, situa-se em um ciclo entre a 

barbárie e a falsa civilização, decadente, gerada pela superabundância de dinheiro” 

(ELIAS, 1994, p. 54). De um lado a classe burguesa francesa incorpora valores, modos da 

corte e os mantém mesmo depois da revolução e de outro lado a classe burguesa alemã foi 

mais radical, mesmo impotente na esfera política, mas ela não incorporou os modos da 

corte e criou uma tradição própria, divergindo totalmente da classe cortesã. 

O autor conclui essa construção histórica do conceito de civilisation afirmando: 

 

O conceito de civilisation é inicialmente, como acontece com o de 

Kulter, um instrumento dos círculos de classe média- acima de tudo, da 

intelligensia de classe média – no conflito social interno. Com a ascensão 

da burguesia, ele veio, também, a sintetizar a nação, a expressar a 

autoimagem nacional (ELIAS, 1994, p. 54).  

  

Para o autor uma fase importante da evolução do conceito de civilização dá-se com 

a tomada de consciência das grandes nações: França, Inglaterra e Alemanha de que eram 

civilizadas, ou seja, a consciência da superioridade de seu próprio comportamento. É desse 

modo que elas passam a exportar para o mundo o que defendem como civilizado e se 

consideram prontas, acabadas, porque já completaram o caminho do progresso, da 

evolução e das conquistas. 

Citar Elias aqui me pareceu fundamental para se compreender o fio condutor das 

origens, das bases dos nossos “corpos civilizados”. Cabe ressaltar depois destes 

esclarecimentos históricos e conceituais que a ideia de civilização disseminada na maior 

parte da Europa, incluindo Portugal é a ideia francesa. Difundida e cobiçada como 

produção de consumo e desejo por quase todos os povos europeus, “graças a Luís XIV”.  
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Margarit (2009) diz que Luís XIV teve como um dos grandes objetivos, no seu 

longo reinado, disseminar o estilo francês como símbolo de sofisticação e bom gosto. Só 

não permitia que fossem copiados os modelos de seus sapatos de saltos altos. Criou até 

mesmo uma lei proibindo e aquele a que transgredisse pagaria com a vida.  

A grande ideia de Luís XIV foi tornar os produtos franceses objetos de desejo de 

outros povos e criar o comércio do “luxo”. Em verdade Luís XIV foi um visionário para 

sua época, pois tudo que a França produziu ele patenteou e imprimiu uma imagem de 

glamour para transformar em fetiches - da moda à culinária, dos modos e costumes.  

Continuando a linha histórica explicativa, quase dez anos depois dessa obra de 

Norbert Elias, surgem para o campo do estudo sobre o corpo as obras do filósofo Michel 

Foucault. Dentre as diversas obras de Foucault, dei especial atenção a “Vigiar e punir”, 

“Microfísica do Poder” e a “História da sexualidade – O Cuidado de Si” (1984).  

 

Para Foucault (2011) o poder está no corpo para além da própria ideologia. Ele 

afirma que o poder é forte e, portanto, ele não é só negativo e não só apenas age como 

elemento repressor. O poder se produz no nível do desejo e do saber. Esclarecendo, 

Foucault (2011, p. 148-149), diz: “Se foi possível constituir um saber sobre o corpo, foi 

através de um conjunto de disciplinas militares e escolares. É a partir de um poder sobre o 

corpo que foi possível um saber fisiológico, orgânico”. 

Foucault (2010) preocupa-se com o corpo na fase de infância, porque é nela que se 

inicia o processo de “docilização”. É necessário o corpo ser docilizado para se transformar 

em máquina de produção e para tanto são  necessários a redução materialista da alma e o 

adestramento. “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode 

ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2010, p.132). Acrescenta que: 

 

[...] facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então ao corpo – ao 

corpo que se manipula, se modela,  se treina, que obedece, responde, se 

torna hábil ou cujas forças se multiplicam. O grande livro do Homem 

maquina foi escrito simultaneamente em dois registros: no anátomo 

metafísico, cujas primeiras páginas haviam sido escritas por Descarte e 

que os médicos, os filósofos continuaram; o outro, técnico-político, 

constituído por um conjunto de regulamentos militares, escolares, 

hospitalares e por processos empíricos e refletidos para controlar ou 

corrigir as operações do corpo. Dois registros bem distintos, pois se 

tratava ora de submissão e utilização, ora de funcionamento e de 

explicação: corpo útil, corpo inteligível. E, entretanto, de um ao outro , 

pontos de cruzamento (FOUCAULT, 2010, p. 32). (grifo meu)  
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Além desses relevantes estudos que envolveram o olhar sobre o corpo, busquei 

conhecer algumas pesquisas e, mais recentemente, poderia destacar a Professora Andrea 

Leão que apresentou em 2007 um trabalho importantíssimo, pois se trata de uma pesquisa 

de doutorado, na qual o corpus de análise é também composto de histórias escritas para 

crianças, no entanto, o trabalho guarda diferenças entre períodos, autores e foco de 

pesquisa. Ela analisa livros infantis para identificar as operações de civilidade e os 

processos de formação de habitus social. Leão (2007) relaciona que o estudo dos costumes 

construído por Elias é a maior contribuição do autor ao campo da Educação.  Esta autora 

acrescenta: “Elias em muito contribui para uma reflexão sobre a utilização metodológica 

de fontes impressas que funcionam como vetores da modulação dos comportamentos” 

(LEÃO, 2007, p.14). Ela chega a apontar que nos textos/manuais de Elias sobre etiqueta e 

civilidade vislumbra-se uma sociologia do livro e da leitura.  Leão (2007) demonstra como 

se dá a apropriação dos modos e modelos de civilidade ao longo prazo através da leitura - 

“ler sempre foi uma prática que possibilita as incorporações” (2007, p. 15). E, acrescenta: 

 

O certo é que as maneiras de ler e os efeitos causados pelos usos dos 

livros situam-se no movimento de civilização, que leva ao controle cada 

vez mais estrito dos afetos, ao autodomínio necessário à função das obras 

e à estruturação do trabalho intelectual, como o exercício da escrita, 

(LEÃO, 2007, p. 15). 

 

A autora faz o reconhecimento e identificação de que recebemos através da 

chamada Literatura Clássica Infantil, inúmeras influências no que diz respeito aos nossos 

padrões de comportamento, desejos e sonhos quando adotamos uma mitologia e uma 

simbologia europeia. Assim, também o texto de Carlos Brandão (2003) apresenta uma 

significativa contribuição para meus estudos, pois ele consegue explicar o processo 

educativo como um caminho de construção de uma disciplina das emoções. Diante disso, 

poderei identificar os momentos em que as narrativas escritas para crianças apresentem 

essas mesmas intenções. Visto que são narrativas  construídas por adultos para crianças e, 

portanto, todas elas carregam uma intenção, e na grande maioria delas  a intenção é 

pedagógica, educativa ou moralizante. 

A teoria do controle dos impulsos e das paixões, proposta por Elias (1994), está 

presente na concepção de educação moderna. Entendo a partir disso que os sentimentos 

deverão, assim como o universo simbólico e a imaginação, estar diretamente ligados às 

mudanças das estruturas sociais.  
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Elias (1994) compara o grau de controle das emoções diretamente relacionado com 

o grau de desenvolvimento da civilidade de uma sociedade. Brandão (2003) acrescenta 

que Elias (1994) vê a existência em qualquer sociedade de dois tipos de controle das 

emoções: o individual, igual ao autocontrole e o controle social das emoções em forma de 

código de conduta e de um padrão de comportamento. Isso leva a crer que as histórias 

infantis comprometidas com a pedagogia, também, possam levar mensagens que 

contribuam para essa afirmação. 

Nesse mesmo raciocínio, Brandão (2003) aponta que cada vez mais o avanço da 

civilização leva à divisão da vida em duas esferas, uma privada e outra pública. Essa é 

uma forma de divisão totalmente aceita e vista como natural na sociedade moderna. 

Destaco de Brandão (2003) o que entendo ser extremamente relevante para as minhas 

análises: 

 
Justamente com essa crescente divisão do comportamento no que é e não 

é publicamente permitida, a estrutura da personalidade também se 

transforma. As proibições apoiadas em sanções sociais reproduzem-se no 

indivíduo como formas de autocontrole. A pressão para restringir seus 

impulsos e a vergonha sócia genética que os cerca – estes são 

transformados tão completamente em hábitos que não podemos resistir a 

eles mesmos quando estamos sozinhos na esfera privada. Impulsos que 

prometem e tabus e proibições que negam prazeres, sentimentos 

socialmente gerados de vergonha e repugnância, entram em luta no 

interior do indivíduo (BRANDÃO, 2003, p. 124). 

 

De fato minha grande descoberta ao iniciar esses estudos foi entender o corpo 

como uma construção social, cultural e reconhecer que por ele nada passa despercebido. O 

corpo é uma materialidade que traduz uma ideia, incluindo uma parte material e outra 

imaterial. Mas, o próprio Le Breton (2009) acrescenta que talvez o dualismo vivido hoje 

não seja mais entre o corpo e a alma ou o espírito e, sim, entre o corpo e o próprio sujeito. 

Por que o corpo assumiu a transitoriedade, e não mais faz o papel de lugar definitivo de 

um sujeito, ou seja, não é mais “a encarnação irredutível do sujeito”. O corpo vai sendo 

construído... Porque ele é manipulável. 

Ainda perguntaria: ora, porque discutir sobre o corpo em uma tese de 

doutoramento?  Porque mais do que nunca se alarga a dimensão dos papéis do corpo 

humano. Por exemplo, os corpos precisam estar prontos para usar as técnicas e as 

tecnologias do trabalho fabril, industrial; os corpos precisam garantir a produção e 

consequentemente o progresso. A relação corpo–máquina torna-se essencial na 

modernidade. Le Breton (2009) fala de um corpo máquina que é totalmente maleável até 
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mesmo com a ausência do eu e a sua transformação em um simulacro do próprio corpo, 

que é também a transformação dele em mercadoria. Le Breton (2009) chega a atribuir, 

como máxima da modernidade, um corpo sem sujeito e sem afeto. Essa ideia não difere 

tanto do que diz o ensaísta americano Jameka Highwater (1992) discípulo de Joseph 

Campebel, quando procurou estabelecer suas análises sobre o corpo com bases na 

antropologia, na história, na psicanálise e preocupou-se em ver o corpo como um dos 

mitos da modernidade. Highwater (1992) explica que:  

 

 
Desde o século XVII, temos assistido a muitos e sutis instrumentações 

tecnológicas como a principal base de nossa atitude para com o corpo 

humano. O preceito do ‘corpo como máquina’ encontrou tradução fácil 

na mentalidade capitalista que fez avançar a revolução industrial. O 

operário de fábrica virou máquina corporal; os operários, tomados 

coletivamente, receberam uma designação de forte, contudo 

mecanicistas: ‘ força de trabalho’. O casamento do trabalho com a 

máquina, da máquina com a indústria, teve uma antecipação de trezentos 

anos. Aquilo a que a Igreja Católica deu início, ao celebrar o trabalho e a 

tecnologia como necessidades para completar a boa obra de Deus, foi 

convertido por Descartes na filosofia do mecanicismo, a qual celebra a 

vida como um aspecto visível da ‘maquinaria’ de Deus. Foi apenas 

questão de tempo para que a tecnologia desse origem à reviravolta da 

revolução Industrial, a qual, literalmente, transformou o corpo humano 

na engrenagem de uma máquina mercenária, uma força de trabalho – 

energia industrial a serviço da produção (HIGHWATER, 1992, p. 156). 

  

O corpo é visto como peça fundamental na engrenagem capitalista e com a 

revolução tecnológica ele passa a ter outras dimensões, exigindo outros olhares através 

dos mais diversos campos do conhecimento. 

Em levantamento no banco de teses da CAPES entre os anos de 2000 a 2010, a fim 

de localizar teses relacionadas ao estudo do corpo encontrei trabalhos sobre a violência 

contra o corpo; abusos sexuais na infância; inúmeros estudos relacionados à saúde infantil; 

o uso do corpo para a produção/ trabalho e até sobre o mau uso do corpo como elemento 

determinante na formação da identidade da criança em desenvolvimento.  

Além desses achados li nas comunicações feitas no Seminário Internacional 

Fazendo Gênero algumas outras problemáticas envolvendo o corpo, como a gravidez na 

adolescência.  Dentre essas pude destacar aqueles trabalhos que de certa maneira tratam do 

corpo em uma perspectiva que se aproxima da analise social do corpo. Como por exemplo, 

a tese de Maria do Carmo Morales Pinheiro: O corpo como campo de forças da infância: 

resistência, criação e afirmação da vida (2010), a qual teve como objetivo do estudo: 
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[...] compreender a luta para resistir ao que oprime e silencia o corpo, 

fecha portas e determina caminhos e modos de ser; luta que se desenrola 

no/com o próprio corpo, marcando-o, ferindo-o, ao mesmo tempo em 

que produz reivindicações e desejos a favor da abertura desse corpo, de 

suas possibilidades e forças estéticas, criadoras, portanto, abertura da 

própria infância a outros modos de vida (PINHEIRO, 2010). 

 

Outro trabalho que despertou interesse é intitulado Corpo e movimento na 

educação infantil: concepções e saberes docentes que permeiam as práticas cotidianas, 

autoria de Nara Rejane Cruz de Oliveira (2010):  

 
O objetivo dessa pesquisa foi investigar qual a concepção de corpo e 

movimento que norteia as práticas pedagógicas dos professores de 

Educação Infantil, bem como a relação estabelecida entre tais práticas e 

suas vivências/experiências corporais anteriores (OLIVEIRA, 2010). 

 

O artigo O corpo como lócus de poder: articulações sobre gênero e obesidade na 

contemporaneidade (2008) de Bruna Meurer; Marivete Gesser no Seminário Internacional 

Fazendo Gênero, apresentam enfoque muito atual da relação de corpo com a ditadura da 

mídia: 

 

Nas últimas décadas, o corpo está cada vez mais em evidência através de 

fortes estímulos para a busca da tríade do corpo ‘magro’, ‘belo’ e 

‘saudável’. Buscar-se-ão articular neste estudo, os processos de 

significação do corpo obeso na contemporaneidade, entendendo este 

como uma construção histórica e cultural, que está em destaque neste 

momento histórico em decorrência do modelo padronizado de corpo, que 

é apropriado pelos sujeitos e que marca a diferença. A problematização 

acerca da lógica desses mecanismos torna-se essencial, haja vista um 

mundo sob influência maciça da mídia e dos discursos médicos, que 

produzem ideais de beleza inatingíveis, direcionados principalmente as 

mulheres. A normatização dos corpos através desses discursos vem 

contribuindo para a constituição da subjetividade dos sujeitos acima do 

peso, ao passo que a exigência estética de corpos perfeitos e magros se 

radicaliza. Em contrapartida, dessa tendência de embelezamento vemos 

surgir a obesidade e o não reconhecimento por parte dessas mulheres da 

sua feminilidade e da sua representatividade nos meios de comunicação 

(MEURER; GESSER, 2008). 

 

O artigo de Simone Curi (2008) “Políticas de um corpo desmesurado” apresenta 

uma das mais atuais discussões da visão do corpo na pós-modernidade tendo como foco a: 

 

[...] sujeição do corpo como dado de uma realidade midiática, 

identificada nas   cooptações que o creditam como útil, viril, visível. É, 

pois, através de práticas – das mais prosaicas, como inserção de próteses, 
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mutilações, até as mais sutis, nos modos de sentir – que nele se 

perpetram as relações de poder, o que quer dizer, ditam-lhe o desejo. No 

entanto, pensar o corpo numa relação de apenas sujeitamento às palavras 

de ordem dessa vida capital, via media, é esquecer suas potências. 

Propõe-se então uma leitura de experiências, ainda midiáticas, protéticas, 

nas quais o corpo ‘adequado’, adocicado, em sua plasticidade vaza. 

Clarice Lispector escrevendo colunas femininas, nos anos 50 e 60, 

conforme um modelo padronizado de beleza, e a artista contemporânea 

Orlan, nos experimentos que promovem a simbiose entre a carne e a 

técnica, o orgânico e o inorgânico, em novas configurações corporais, 

urbanas. Se ambas as práticas apontam para a colonização e modificação 

do corpo, a primeira, com a arte de entretecer o factual, evoca o possível 

de novas realidades, da obra, do corpo, do próprio rosto. Subversão do 

estado de coisas para um estado dos sentidos. Já a segunda, na fusão arte, 

corpo, tecnologias médicas e cibernéticas, revela a progressiva 

valorização das formas provisórias, da incompletude corporal. Possíveis 

somente atualizados por uma corporeidade não anestesiada, acionadora 

de políticas do desejo (CURI, 2008). 

 

Os estudos que tenho realizado sobre o corpo provocam-me uma reflexão: 

Constato o quanto pouco ou nada sabia sobre as dimensões em que o corpo poderia ser 

analisado, compreendido a depender do lugar que ele ocupe. Dentro de uma perspectiva 

sociológica, antropológica, filosófica e pedagógica.  

No dia-a-dia de professora em uma escola, o corpo é visto como algo a ser 

estudado nas aulas de ciências ou biologia e trabalhado pelos educadores físicos, mas não 

nos damos conta de que todas as nossas interpelações e interferências discursivas atingem 

diretamente o corpo dos nossos estudantes. Interpelações feitas normalmente por 

professores/as aos gritos, tais como: “sente-se direito! Feche a boca, agora; Eu não mandei 

você falar! Cale-se! Eu já falei isso antes; Esses são modos de sentar-se em uma sala de 

aula?  Na minha aula eu não aceito um aluno sentado assim: ou senta direito ou saí agora 

da sala!”.  Ora, porque não falar dos modos que temos imposto pelas classes que adotam 

como certo as formas da elite europeia ou, talvez, discutir com as crianças como usar esses 

modos ou como não usá-los, se dentre os diferentes modos de sentar-se podemos variar, 

podemos escolher ou até ajustá-los segundo a situação social. Como construir caminhos de 

mediar essas forças sociais que nos impõem formas de comportamentos ainda tão estreitos 

e distantes da multiplicidade cultural que temos? 

Como ex-diretora e ex-coordenadora de escolas durante mais de dez anos, jamais 

vi uma profissional de educação perguntar aos alunos se por acaso eles estavam 

confortáveis em sala, ou mesmo se estavam sentindo-se bem a ponto de poderem aquietar 

o corpo e a mente, a fim de desenvolverem certas atividades em sala. Parece raro perceber 

os indícios que residem em nossos corpos quanto às heranças culturais indígenas e negras, 
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as quais nos levam a sentarmos de formas diferentes daqueles modos franceses 

tradicionalmente ensinados nas escolas. O foco de preocupação não é o que o aluno sente 

e apresenta através do seu corpo, mas sim como ele deve se comportar como indivíduo 

civilizado. O estudante nunca tem razão nessas situações, porque seguir o modelo 

eurocêntrico de comportamento é parte dos princípios da educação em alguns países 

colonizados.  

Ao visitar escolas de classe média e particulares, assim como várias escolas 

públicas na Paraíba, constato que alguma coisa está mudando. Posso dizer que na América 

Latina, a cultura popular, a arte moderna, os modos e as maneiras de comportamentos 

sociais foram alargados e passamos a ser um pouco mais valorizados quanto à diversidade 

de formas mais particulares e locais, carregadas de elementos específicos de cada região, 

principalmente a partir das rupturas causadas pela virada cultural dos anos 1960
21

.  

 Cabe perguntar: será que as narrativas escritas para crianças e lidas hoje nas 

escolas públicas brasileiras ainda carregam o modelo eurocêntrico ou começam a valorizar 

os modelos brasileiros e modelos da América do Sul? Até que ponto esse modelo 

brasileiro ou sul-americano de ser é aceito ou rejeitado por aqueles que escrevem 

narrativas para crianças? Até que ponto o modelo eurocêntrico está entranhado na 

formação de inúmeros escritores e professores? Como deverei relativizar as minhas 

opiniões sobre os valores, os costumes, as maneiras que os corpos incorporam ao longo da 

formação do sujeito social?  

Mais ainda algumas questões surgem nas minhas reflexões e sinto a necessidade de definir 

o modo como posso construir a epistemologia dessa pesquisa, visto que ela tende a 

estabelecer uma análise particularista, que envolve um determinado corpus, pré-

determinado.  Reconheci os riscos necessários que deveria enfrentar, e neles encontrei as 

discussões que envolviam o particularismo e o relativismo.  

Na perspectiva do relativismo ao extremo, tudo é possível ser aceito em respeito 

às diferenças culturais. Nesse contexto, trabalhei o meu objeto dentro de uma concepção 
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 A Virada Cultural aconteceu através de atividades interdisciplinares diretamente relacionadas à cultura 

popular das sociedades ocidentais dos anos 1960. Recebeu diferentes ênfases no Reino Unido, USA (Andy 

Warhol and Roy Lichtenstein) e América Latina. 

1- Na Inglaterra foram mais influentes, mais engajados politicamente, foco na cultura e formas de poder, 

entre culturas dominantes e várias subculturas; 

2- Nos USA foram/são mais ecléticos e menos políticos; 

3-Na América Latina foi de resistência ao imperialismo americano; grande marco foi no Chile a publicação 

em 1971/ Ariel Dorfman e Armand Mattelart crítica ideológica: “How to read Donald Duck: imperialist 

ideology in the Disney comic”. SILVEIRA, Rosa Maria Hessel. [et al]. Cultura, poder e educação: um 

debate sobre estudos culturais em educação. Canos: ULBRA, 2005.  
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de “relativismo metodológico” (ROUANET, 1993). Este eu entendo que seja o relativismo 

que constrói caminhos para a tolerância com outras culturas, assim como nas análises 

críticas no que diz respeito ao campo da cultura. Assim, também, eu não optei por uma 

perspectiva de um “relativismo de princípio” como diz Rouanet (1993) que este considera 

tudo possível e aceitável em se tratando do campo da cultura.  Para entender isso é 

importante estabelecer os limites entre “etnocentrismo” 
22

(ROUANET, 1993, p.90) e 

“relativismo cultural”. Mas para efeito de uma definição mais clara tomarei a explicitação 

de Brym,  et al, (2006): 

 

O relativismo cultural é o oposto do etnocentrismo. Refere-se à crença de 

que todas as culturas e todas as práticas culturais têm o mesmo valor. O 

problema dessa visão é que uma cultura particular pode se opor aos 

valores de outra. E muitas culturas promovem práticas que a maioria de 

nós considera desumana. Será que deveríamos respeitar culturas racistas 

e antidemocráticas, como o regime do  apartheid que existiu na África 

do Sul entre 1948 e 1992? E quanto à circuncisão feminina, ainda 

praticada em larga escala em países como a Somália, o Sudão e o Egito? 

[...] Os críticos argumentam que, ao promover o relativismo cultural, o 

multiculturalismo encoraja o respeito a práticas que parecem 

abomináveis para muitos povos. (Os multiculturalistas respondem que o 

relativismo cultural não precisa ser tomado de maneira tão extrema. Um 

relativismo cultural moderado encoraja a tolerância, e isso deveria ser 

promovido.) (BRYM, et al, 2006, p.88). 

 

É fundamental compreender melhor a dimensão das questões que envolvem a 

cultura, o relativismo cultural, o etnocentrismo, o multiculturalismo, conforme explicitado 

acima. Assim como as proporções que tais elementos assumem, por exemplo, em torno da 

análise de campos de conhecimentos como: das narrativas escritas para crianças, do corpo, 

do gênero, da sexualidade, da raça e outros elementos que estabelecem as relações sociais 

com os sujeitos. Por essas razões imprimi a essa pesquisa o entendimento das culturas 

como se fossem igualmente válidas e interpretei os meus dados referendando-os em 

momentos da história, buscando a partir do momento presente o caminho da aceitação do 

particularismo e do relativismo moderado, não o percurso da tolerância, conforme 

defendem Brym  et al (2006).   

                                                           
22

 Para Rouanet (1993): O etnocentrismo, dessa forma, trata-se de uma visão que toma a cultura do outro                         

(alheia ao observador) como algo menor, sem valor, errado, primitivo. O etnocentrismo trata-se de uma 

avaliação pautada em juízos de valor daquilo que é considerado diferente. Rouanet (1993,p.90): A atitude 

etnocêntrica consiste em substituir padrões culturais universais por padrões particulares – a particularidade da 

própria cultura.  
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Também, ponderei para não permitir que o meu fazer investigativo fosse tão 

particular que criasse uma pré-compreensão do fenômeno, que gerasse um particularismo 

reducionista. Ao mesmo tempo em que não queria incorrer no erro do etnocentrismo, o 

qual estuda a comparação, o confronto entre as diversas identidades, o estereótipo ou o 

preconceito. Até onde pude compreender eu não deveria atrelar as minhas análises ao 

relativismo cultural que se apresenta longe da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos
23

. Desse modo, concluí que deveria abraçar como limites para as minhas 

interpretações os Direitos Humanos. A Declaração dos Direitos Humanos seria a fronteira 

que defendo para o entendimento e prática do relativismo no campo das culturas, dos 

costumes, dos sentimentos, das subjetividades presentes no meu corpus de análise. 

Entretanto, mesmo tendo esse parâmetro eu ainda faço algumas restrições à própria 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, visto que esta não contempla certas 

populações que vivem em estado de risco permanente e são esquecidas, ocupando o lugar 

de invisibilidade social, como: gays, lésbicas, transexuais, travestis, drag queens, drag 

kings e bissexuais. 

Cabe acrescentar a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural:
24

 

 

 Reafirmando que a cultura deve ser vista como um conjunto de 

características espirituais, materiais, intelectuais e emocionais 

diferenciadoras de uma sociedade ou de um grupo social, e que 

compreende, para além da arte e da literatura, os estilos de vida, as 

formas de viver em conjunto, os sistemas de valores, as tradições e 

as convicções. 

 

Acredito que certos princípios transcendem totalmente aos contextos particulares 

de qualquer cultura exclusiva. Existe um tipo de princípio de decência humana que é 

universal e defensável em qualquer cultura, e pode ser ponto comum de respeito e 

aceitação mínima entre os povos. Por isso, defendo que existam limites para o relativismo 

cultural, ou seja, existam limites no que diz respeito à aceitabilidade de toda e qualquer 

prática, ato, costume, ou ideologia de cada povo. É o direito de ser, de existir assumindo 

padrões de comportamentos dentro do limite que não ocupe o direito do outro.   Dito isso, 

esclareço que a minha pretensão como pesquisadora foi construir formas mais amplas de 

                                                           
23

 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Disponível em:< http://www.dudh.org.br/ 

>. Acesso em 07 ago 2014. 

 
24

 Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural . Disponível em 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_20/IIIPAG3_20_3.htm  . Acesso em 07 ago 2014 

http://direitoshumanos.gddc.pt/3_20/IIIPAG3_20_3.htm
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compreender os fenômenos e trabalhar no limite possível.  Em nenhum momento pensei 

no meu objeto como algo separado dos elementos representativos das nossas raízes greco-

romanas, ou mesmo de uma visão separatista, como fizeram os nazistas, que conseguiram 

separar os Arianos como grupo de diferenças e excelências específicas que lhes atribuíam 

superioridade em relação a outros humanos. Eu não faria isso com o que há de particular 

na minha pesquisa. 

Os argumentos que acabei de apresentar retratam a tensão entre o particularismo e 

o universalismo que atravessa o campo dos estudos culturais.  Por este motivo, questiono 

se em uma pesquisa posso partir do particularismo e manter a pretensão de que através de 

alguns achados atingirei o universalismo. E, se isso não for alcançado a pesquisa realizada 

tornar-se-á um trabalho particularista, reducionista, limitado? Acredito que não, porque 

hoje já se fala em “singularidade universalizante a partir do conhecimento de nossas 

tradições”, (SANTOS, 1999, p.25). Talvez isso venha a ser o caminho em que possa fazer 

com que as descobertas particulares sejam idenficadas com suas raízes universais e vice e 

versa. Mas, é aqui que descubro Santos (2005). Ele consegue dirimir algumas das minhas 

dúvidas:  

 

Essa resposta implica tanto a necessidade de uma crítica ao relativismo 

como a procura de um universalismo que não se limite à imposição 

universal de um particularismo qualquer, seja ele ocidental ou outro. Ou 

seja, uma luta contra o monoculturalismo autoritário, que não reconhece 

a existência de outras culturas deve ir de par com a luta contra o 

relativismo, não menos autoritário que, ao afirmar a igualdade das 

culturas, as encerra num “absolutismo do particular” que torna 

impossível o diálogo crítico e a mobilização solidária para além do que 

separa os diferentes grupos e coletivos sociais. Tal política passa pela 

aposta num multiculturalismo progressista que saiba reconhecer as 

diferenças culturais e de conhecimento, e construa de modo democrático 

as hierarquias entre elas (SANTOS, 2005, p.24). 

 

A partir de Santos (2005) é possível ver a existência de uma crise epistemológica 

da ciência moderna, além de compreender que existe um conhecimento para além do 

científico e este é muitas vezes relegado, e/ou considerado circunscrito a uma determinada 

realidade, gerando a crença de que esses saberes sejam reconhecidos como: “locais ou 

etnocientíficos”. Além disso, o que Santos (2005) chama de crise é exatamente a 

relutância em aceitar esses diversos tipos de saberes, e mais, admitir que as formas de 

pesquisa mais tradicionais, universais não possam mais dar conta da complexidade da 
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realidade.  Compreendi que a imposição à epistemologia universalista torna-se um 

“particularismo absolutista”. 

 

 

A resposta a essa situação de crise epistemológica passa por um duplo 

processo de debate interno no próprio campo da ciência e de abertura de 

um diálogo entre formas de conhecimento e de saber que permita a 

emergência de ecologias de saberes em que a ciência possa dialogar e 

articular-se com outras formas de saber, evitando a desqualificação 

mútua e procurando novas configurações de conhecimentos. (SANTOS, 

2005, p.24). 

 

Santos (2005) apregoa que se reconheça o multiculturalismo e que se construa uma 

forma democrática de hierarquia entre as diferenças culturais. Fica clara a defesa que 

Santos faz para que a produção científica seja vista de outro modo, o que ele chama de 

“novos caminhos do conhecimento – globais e multiculturais” (SANTOS, 2005, p.25). 

Posso entender que a minha pesquisa pode ser considerada dentro dessa 

perspectiva e não mais apenas vê-la dentro de uma ótica do particularismo ou 

universalismo. Na verdade, trabalhei com análise de um corpus que é situado plenamente 

na cultura, pois a sua essência é a arte, é a arte literária e, desse modo, ela não deve 

apresentar fronteiras. É o próprio Santos (2005) quem faz uma importante observação para 

os pesquisadores sobre “uma atitude de questionamento permanente e aberto sobre o 

sentido e aplicação dos diferentes saberes” (SANTOS, 2005, p.25).  

Entendi que os saberes que brotam das análises do corpus, por exemplo, podem 

perfeitamente estar situados nas bases universais mitológicas e, ao mesmo tempo, podem 

estar carregados de valores únicos regionais. É preciso estar preparado para perceber o uno 

no múltiplo e múltiplo no uno. Este foi o meu esforço para analisar as narrativas escritas 

para crianças. 

Santos (2005) chama a atenção para a diversidade epistemológica do mundo de 

hoje e explica que se precisa de uma grande pluralidade de tipos de conhecimentos para 

que seja possível se explicar alguma coisa e se construir algum novo conhecimento. 

Assim, também, o autor afirma que o pluralismo epistemológico é necessário para haver 

democratização da ciência internamente.  

Assumi que o meu objeto de estudo apresenta a perspectiva da pluralidade 

epistemológica, entretanto, procurei dar limites, mas ao mesmo tempo, dar a dimensão 

necessária para uma exploração do multiculturalismo que perpassava, por exemplo, a 
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própria construção de gênero, sexualidade, raça, etnia, e identidade. Estes vetores sociais 

estão nos sujeitos, nas suas ações, nas subjetividades e nas suas materialidades simbólicas. 

  

3.1 O corpo da criança como lugar da (de) formação e/ou do empoderamento social
25

 

 

 Nessa seção considero algumas mudanças evidenciadas nos corpos das crianças ao 

longo da história, destacando o cenário dos sentimentos e das múltiplas identidades que 

perpassaram a construção desses corpos. Compreendo que o corpo assume as cargas das 

nossas felicidades e infelicidades, inúmeros corpos são segregados, isolados e enfrentam 

imensa dificuldade para garantir um lugar no processo de educação ou de socialização e 

participação na sociedade. Mas poderia dizer que os processos educativos, pelos quais 

muitas crianças no mundo inteiro são submetidas, muitas vezes deseducam-nas mais do 

que as educa. Isto considerando que o processo educacional que temos oferece 

essencialmente treinamento, socialização e a transmissão da cultura (BRYM et all, 2006). 

São normalmente processos que se dizem educativos, mas são, acima de tudo, repressores 

dos corpos infantis. A começar por ensinarem a criança a ter uma postura de segregação, 

elitismo, desrespeito pelo outro indivíduo, racismo e outro tantos ismos.   

Contudo, o que se vive, por excelência se o corpo for negro, deficiente, magro em 

demasia, gordo, sujo, mal cheiroso pelo suor do trabalho no campo (crianças entre 5 e 17 

anos),  albino, deficiente entre outras formas de apresentação. Contudo, se entre todas as 

situações que expõem o corpo à vulnerabilidade social, a condição de ser um corpo de 

criança ainda reforça muito mais este estado pela situação de ingenuidade mental, 

fragilidade física e incapacidade de defesa perante um ser adulto opressor ou violento.  Na 

sociedade brasileira esse corpo infantil em sua maioria está em estado de desprezo e risco 

social.   Em países como o Brasil, existem práticas que acontecem na escola e que são 

imputam  ao  corpo infantil como atitudes de repreensão exacerbada, de desprezo, descaso, 

                                                           
25

 Empoderamento tem se tornado uma palavra amplamente usada. Em esferas bem diferentes como gestão, 

sindicatos, saúde e ecologia, bancos e educação, o termo empoderamento é comumente escutado. A 

popularização desta palavra também significa que tem estendido sua significação e aplicado em 

circunstâncias que claramente não envolvem muito poder aquisitivo além de algumas atividades ou eventos 

simbólicos. Empoderamento, sob esta ideia emancipatória, é uma importante palavra, a qual traz à tona a 

atuação do próprio sujeito em vez de confiar em mediadores, um que associa ações às necessidades e outro 

que resultas em fazer significativas mudanças coletivas. Esse é também um conceito que não se preocupa 

unicamente com a identidade individual, mas levanta uma análise mais ampla sobre direitos humanos e 

justiça social (Tradução minha) 

FONTE: STROMQUIST, Nelly P. The theoreticaland practical bases for empowerment. In: UNESCO. 

Women, Education and Empowerment: Pathways towards Autonomy. Hamburg: UNESCO Institute for 

Education 1995, p.13.  
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rejeição, mal tratos e até abusos sexuais, mas  ainda não são totalmente reconhecidas ou 

identificadas com um olhar mais crítico e responsável por parte dos adultos que trabalham 

na e para escola. Isso só dificulta a abertura de maiores possibilidades de pertencimento da 

criança a seu próprio corpo e ela possa usá-lo com maior propriedade e domínio a partir de 

suas próprias descobertas de como é melhor usá-lo para o seu crescimento e 

desenvolvimento. Afinal, a criança experimenta muito antes de escolher um caminho, 

entretanto nós professores somos quem não permitimos que isso aconteça e já antecipamos 

oferecendo à criança uma única maneira de usar o corpo e esta é sempre aquela forma que 

representa os valores da elite, da classe média e são conhecidos até os nossos dias como os 

“bons modos”. Os direitos da criança ainda não são exercidos na prática. Permito-me dar 

esses depoimentos não só com ex-coordenadora das Séries Inicias e do Ensino 

Fundamental, mas baseada em recentes depoimentos que revelam as crenças e valores que 

predominam entre as/os minhas/meus alunos/as de pós-graduação, os quais em uma 

margem de 80% estão em salas de aulas atuando com crianças entre 0 a 10 anos de idade. 

  Em tempos passados uma das fortes características que demarcaram o não 

reconhecimento da infância no mundo europeu era a forma dos adultos se relacionarem 

com o corpo da criança. Segundo Ariès (1981) é apenas a partir do século XVII que se dá 

uma mudança considerável na vida da criança consolidada com a criação da escola. É a 

partir do século XVII que a criança passa existir como representação da família, tendo 

como seu apogeu o reconhecimento do corpo da criança nua como representação da alma 

humana. Talvez, fosse a única demonstração de reconhecimento deste corpo, que passa a 

ser visto com certas especificidades.  

 Conforme Ariès (1981), a história europeia medieval, apresenta altos índices de 

infanticídios como resultados da ausência de reconhecimento do valor do “corpo” infantil. 

A criança era tratada como um adulto em miniatura. Consideravam que a criança era 

apenas diferente dos homens no tamanho e na força. 

De acordo com o estudo de Ariès (1981) a descoberta da infância só afirma-se  no 

século XVIII, e sua evolução pode ser percebida através da história da arte e na 

iconografia dos séculos XV e XVI.  Os sinais do reconhecimento da infância tornaram-se 

particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o 

século XVII.  

Tivemos a situação de inexistência da importância da criança no núcleo familiar a 

ponto de não se criar muito vínculo afetivo, porque se contava com a real possibilidade da 
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morte desta criança por razões dos altos índices de mortalidade em função da ausência de 

noções como higiene, acesso a medicamentos, alto número de infecções e pestes. Quanto 

mais nova era a criança, mais exposta à morte. Vejamos as constatações de Ariès (1981): 

O sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas 

algumas era e durante muito tempo permaneceu muito forte. Ainda no 

século XVII, em Le Caquet de l’ accouchée, vemos uma vizinha, mulher 

de um relator, tranquilizar assim uma mulher inquieta, mãe de cinco 

“pestes”, e que acabara de dar à luz: ‘ antes que eles te possam causar 

muitos problemas, tu terás perdido a metade, e quem sabe todos’. 

Estranho consolo! As pessoas não se podiam apegar muito a algo que era 

considerado uma perda eventual (ARIÉS, 1981, p. 56). 

 

Só na passagem do século XVII para o século XVIII se estrutura uma nova visão 

em relação à criança criando-se uma cultura, onde a criança ganha um pouco mais de 

visibilidade social.  Nas análises da história da arte e da iconografia da época, Ariès 

(1981) encontra pinturas de crianças sozinhas a partir do século XVII, quando ela passa a 

ter algum valor de representação para as famílias e chega a ganhar espaço suficiente para 

ocupar uma tela sozinha, demonstrando a importância que ela passa a ter e a garantia de 

um lugar de representação de si mesma. É também nesse período que surge outro 

privilégio dado à criança: esta passa a aparecer nas fotos e nas pinturas das famílias como 

o centro das atenções, mas toda a pesquisa iconográfica de Ariès (1981) deste período 

apresenta a criança sempre nua ou no máximo usando cueiros e chama a atenção para uma 

imensa mudança de comportamento na relação do adulto com o corpo da criança entre a 

idade antiga e a idade moderna. 

Os exemplos apresentados por Ariès (1981) mostram que no período medieval, até 

o século XVII, os órgãos genitais das crianças eram um “brinquedo” que podia fazer parte 

de vários tipos de brincadeiras e ser tocado, beijado por qualquer pessoa.  Esse era o 

costume da época que se manifestava da corte a plebe. Existia um consenso da “prática 

familiar de associar as crianças às brincadeiras sexuais dos adultos” (Ariès, 1981):  

 

Luís XIII tem um ano ‘ Muito alegre, anota Heroard,  ‘ele manda que 

todos lhe beijem o pênis’. Ele tem certeza que todos se divertem com 

isso.  Todos se divertem também com sua brincadeira diante de duas 

visitas, o Senhor de Bonnières e sua filha: Ele riu muito para (o 

visitante), levantou a roupa e mostrou-lhe o pênis, mas, sobretudo a  sua 

filha; então, segurando o pênis e rindo com seu risinho, sacudiu o corpo 

todo’,  ‘Levantou a túnica, e mostrou-lhe o pênis com um tal ardor que 

ficou fora de si. Ele se deitou de costas para mostra-lo melhor’ (ARIÈS, 

1981, p.126). 
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Essa forma de brincar permaneceu como costume até o ano de 1608. Nesse 

momento em que Luís XIII completa sete anos e passa a ser considerado um homenzinho, 

e admite-se que já se deve ensiná-lo “bons modos”. Só a partir dessa idade ele passa a ser 

repreendido caso venha mostrar seu pênis às pessoas. Ainda nesse período casamentos de 

meninos de 14 anos passam a ser mais escassos, porém quanto às meninas isso não ocorre, 

elas casam com 13 anos. 

Ariès (1981) aponta que no século XVII o adulto passa a expressar um 

sentimento de prazer em admirar uma criança pequena ou até mesmo o prazer em 

“paparicá-la” e os avós passam e a ler histórias para seus/suas netos/as. Contudo, 

outro sentimento nasce contrário a esse que é o de repulsa à criança do meio adulto, 

assim como de repulsa à “pararicação”. Ressalta que sentimentos não ficaram restritos 

aos bem nascidos, mas se disseminam entre o povo. É em meio a essa repulsa que se 

fortalece um sentimento de preocupação em relação à infância no que diz respeito às 

condições psicológicas que envolvem a criança nessa fase: 

 

O apego à infância e a sua particularidade não se exprimia mais 

através da distração e da brincadeira, mas através do interesse 

psicológico e da preocupação moral. A criança não era nem divertida 

nem agradável: ‘ Todo homem sente dentro de si essa insipidez da  

infância que repugna à razão sadia; essa aspereza da juventude, que 

só se sacia com objetos sensíveis e não é mais do que o esboço 

grosseiro do homem racional (ARIÈS, 1981, p.162). 

 

Até o século XVII ainda se convive com permissividade, mas a grande mudança de 

costumes que afeta a corte e a plebe ocorre no meado do século XVII com uma “farta 

iconografia religiosa e uma literatura moral e pedagógica. Uma noção essencial se impõe: 

a inocência infantil”, (ARIÈS, 1981, p. 136).  A ideia de inocência e fragilidade domina a 

imagem da criança do século XVII. Isso leva o ser humano racional a ter certa 

repugnância à criança, já que essa imagem projetava fraqueza e imperfeição. Era também 

disseminada a ideia de que a criança era como um brinquedo para satisfazer aos  

caprichos dos adultos.  

Só mesmo no século XVIII que a Europa vai viver a reforma moral cristã e 

posteriormente a reforma burguesa que afirma os novos valores no século XIX, na 
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França e na Inglaterra. É no século XVIII que surge a preocupação com a higiene e a 

saúde física da criança. Ariès (1981) faz a seguinte observação: 

 

O cuidado com o corpo não era desconhecido dos moralistas e dos 

educadores do século XVII. Travava-se dos doentes com dedicação 

(e também com grandes preocupações para desmascarar os 

simuladores), mas não havia interesse pelo corpo dos que gozavam 

de boa saúde, a não ser com um objetivo moral: um corpo mal 

enrijecido inclinava à moleza, à preguiça, a concupiscência, a todos 

os vícios (ARIÉS, 1981, p. 164).  

 

 

A ideia acima recaiu sobre várias camadas da sociedade europeia para além da 

corte, dos nobres. Durante os séculos XVII, XVIII e XIX são difundidos os 

sentimentos de zelo e cuidados, mas associados à ideia de fragilidade e de 

bestialidade. Como demonstração do uso da criança pelo adulto, Ariès (1981) cita que 

o corpo da criança nua foi bastante explorado em pinturas e em fotografias dos 

chamados “fotógrafos de arte”. O adulto manteve a criança durante séculos em um 

lugar de total invisibilidade, quando assume a sua existência a coloca em um lugar de 

objeto, de propriedade dele e disponhe dela a seu total prazer e favorecimento.  Por 

outro lado, Ariès (1981) afirma que na idade média, mesmo sem existir o sentimento 

de infância, a criança não foi totalmente negligenciada.  

Os sentimentos externados às crianças simplesmente eram diferentes do que 

temos hoje e não se estabelecia distinção ou especificidades em relação ao mundo da 

criança.  A criança que superasse a necessidade intensa da presença da mãe ou da ama 

indicaria maior probabilidade de escapar dos males que a levavam à mortalidade. 

Saindo da dependência direta da mãe ou da ama, a criança estava pronta para 

ingressar no mundo do adulto.  

Para Ariès (1981) não se admitia que se escrevesse para crianças de 3 a 4 anos, 

visto que elas não podiam ler. A maioria das mudanças (entre os séculos XVI e 

XVIII), relativas às atitudes de ampliação do espaço social da criança, de 

reconhecimento de alguma especificidade, acontecia apenas entre a classe dos nobres.  

Somente em um momento no século XVII Ariès (1981) fala sobre a “paparicação” da 

criança pelo adulto e afirma que esse sentimento aflora entre nobres e também entre o 

povo. Especificamente em relação ao povo, a criança passou a ser idolatrada e ter 

espaço para fazer o que quisesse. Esse sentimento de “paparicação” foi visto pelo 

autor como os primeiros indícios do reconhecimento da infância.  
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Entre o século XIX e XX o apego à criança aflora através do interesse pelo seu 

psicológico e a sua formação moral. Os sentimentos moralizantes são entendidos pelo 

autor como a segunda forma de demonstração de reconhecimento da infância. “A 

preocupação era sempre a de fazer dessas crianças pessoas honradas e probas e 

homens racionais”, (ARIÈS, 1981, p. 163). Ainda no Século XIX as forças moralistas 

dos intelectuais que formavam a elite de pensadores idealizavam que a criança bem 

educada deveria ser separada da criança da camada popular, pois essas seriam crianças 

“rudes e imorais”. A criança bem educada passava por uma rígida disciplina, que segundo 

Ariès (1981), surge com base na disciplina eclesiástica.  As que frequentavam a escola 

eram denominadas, na França, de o “pequeno-burguês” e na Inglaterra “gentleman”.  Isso 

reafirma que o conceito de infância é uma construção social e, como tal, nos séculos XX e 

XXI é permeado pela predominância das concepções cristã em alguns países ocidentais. 

  No Brasil, considero que referendamos as mesmas percepções europeias e, mesmo 

com as diferenças na nossa cronologia histórica, importamos, tardiamente,  quase tudo 

que se construiu em termos de ideário europeu. Além disso, cabe relembrar alguns fatos da 

história mais recente que foram determinantes para afirmação dessa nova concepção de 

infância, como a Lei 8.069/1990, a qual cria a ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), considerada uma das legislações mais protetivas do mundo, e a nova LDB - 

Lei nº9394/96 que incorpora a Educação Infantil como primeiro nível da Educação Básica 

e formaliza a municipalização dessa etapa de ensino.  

 Brym et al. (2006) esclarecem  outro aspecto sobre a construção da ideia de 

infância, no qual emergem os interesses de grupos sociais em favorecer a determinados 

grupos sociais e dar a estes  todas as condições para um desenvolvimento pleno. Para 

tanto, a sociedade burguesa assume a noção de infância como fase determinante na 

preparação de um adulto pleno e capaz: 

 

A ideia de infância emergiu quando e onde emergiu devido à 

necessidade e possibilidades sociais. Uma infância prolongada era 

necessária em sociedades que requeriam adultos mais bem 

educados para desempenhar trabalhos complexos, na medida em 

que possibilitava que as pessoas se preparassem melhor para a 

vida adulta. Uma infância prolongada tornou-se possível em 

sociedades nas quais as condições de higiene e nutrição 

possibilitavam à maioria das pessoas viver além de 35 anos, que 

era a idade média na Europa do século XVII (BRYM et al., 2006, 

p.128).  
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Na atualidade, o conceito de criança amplia as suas dimensões definindo-a como 

um sujeito de direitos situado historicamente, o qual precisa ter suas necessidades físicas, 

cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais atendidas integralmente. Essa passagem 

conceitual demonstra uma profunda transformação moral e ética que a legitima enquanto 

sujeito social. Mesmo diante de concepções mais amplas que estendem essas 

preocupações a todas as crianças, na pratica ainda há muito para fazer, construir e mudar. 

Digo mudar, referindo-me a uma mentalidade ainda reinante da elite econômica brasileira. 

Esta camada social ainda se mantem muito concentrada em si mesma, com a visão 

ultrapassada da espoliação do planeta e da exploração da mão de obra, das competências 

de homens, mulheres e crianças, ou seja, a exploração de corpos humanos. A ideia do ser 

humano máquina advinda da Revolução Industrial, ainda se encontra entranhada em 

muitas das relações de produção no território brasileiro, onde só se vê a antiga máxima 

capitalista de maior produtividade com menor custo. Entretanto, cabe aqui uma ressalva 

acerca do impulso que ocorreu nas relações de trabalho, gerando, também, maior 

capacidade de empregabilidade e aumento da renda dos povos da América Latina em geral 

e, em especial o Brasil. 

 

De 2004 a 2011(excetuando-se o ano de crise de 2009), a região quase 

dobrou sua taxa de crescimento média de longo prazo. Esse período de 

expansão foi ainda mais notável por ter se seguido a meio século de 

relativo declínio, e se caracterizou como um intervalo em que a renda per 

capita da América Latina, em relação à dos Estados Unidos, caiu dos 

cerca de 50% observados na década de 1950 para os 23% de 2004. A 

aceleração do crescimento econômico, o aumento da renda e a 

redistribuição de riqueza verificados nos últimos dez anos – alimentados 

por políticas macrocósmicas saudáveis, pelo investimento externo e pela 

disparadas dos preços das commodities – ajudaram a reduzir os índices 

de pobreza em 13 pontos percentuais, e os de extrema pobreza em 5 

pontos percentuais. Isso expandiu a classe média (definida pelo 

parâmetro da renda familiar), o que, por sua vez, contribuiu para a região 

consolidar a democracia (TALVI, p. 13, 18 nov. 2013. Jornal Valor 

Econômico).      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A grande preocupação é saber como um país que apresenta esse crescimento 

econômico se prepara para os passos futuros. Como conceber uma sociedade justa e 

próspera com crianças e jovens que massivamente só têm acesso a um ensino de baixa 

qualidade e/ou com professores que ainda precisam de muita qualificação e atualização? 

  Até porque a força de trabalho exigida na modernidade requer inúmeros outros 
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atributos, que vão além dos corpos dóceis concebidos por Foucault (2011). Será que as 

nossas escolas não estão preparando os corpos das crianças para atender o mercado 

diretamente, nem tampouco para gerar corpos autônomos e emancipados? 

Nos anos 2000, o filósofo social Anthony Giddens e Pierson (2000) escrevem 

sobre “o sentido da modernidade”. Em sua análise ele afirma que na sociedade moderna 

“as influências econômicas são mais perceptíveis e profundas do que nas formas anteriores 

de sociedade” (GIDDENS E PIERSON, 2000, p. 73). É a civilização pós-industrial, a qual 

deixa suas determinantes marcas em nosso corpo. Este parece ser o momento da nossa 

civilização ocidental onde realmente nos damos conta da importância de domesticar o 

corpo e nossa sociedade torna-se mais precisamente um complexo de instituições. Giddens 

e Pierson (2000, p. 74) consideram que o advento da modernidade veio com as mudanças 

estruturais do sistema capitalista, o que ele chama de Ordem Econômica Capitalista. Esta 

ordem cria um tipo especial de estado que depende da informação e de tipos especiais de 

organizações. “A sociedade moderna envolve também a formação de um tipo especial de 

Estado e, de modo geral, de tipos especiais de organização, as quais dependem 

fundamentalmente de estruturação da informação” (GIDDENS E PIERSON, 2000, p. 74). 

Essa estrutura que se torna fundamental na sociedade atual tem na sua essência a 

informação e a troca de informação através de redes sociais, mas não inclui a todos, 

inclusive no Brasil e em inúmeros países  que apresentam altos índices de 

analfabetismo/letramento, analfabetismo funcional, assim como analfabetismo digital. 

Nesses casos estão excluídos da camada de letrados, alfabetizados, leitores e alfabetizados 

digitais a população economicamente podre e majoritariamente negra.  

Giddens e Pierson (2000) destacam alguns aspectos da modernidade: o risco e a 

confiança. É como se esses elementos sociais fossem marcas importantes e dessem a 

moldura da modernidade. Ele explica que a modernidade fabrica a “cultura do risco” - 

como uma maneira de radicalizar e generalizar as coisas. Segundo o autor, a modernidade 

se caracteriza pela existência de um risco fabricado diretamente ligado “ao avanço do 

saber”. Para explicitar a caracterização da modernidade Giddens e Pierson (2000) 

exemplificam: 

 

Risco fabricado tem a ver não apenas com a intervenção humana na 

natureza, mas também com a mudança social numa sociedade da 

informação baseada na reflexividade. Consideremos o casamento e a 

família, por exemplo. Até uma geração atrás, o casamento era 

estruturado por tradições estabelecidas. O casamento se organizava 
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principalmente em termos de expectativas tradicionais quanto ao papel 

dos sexos, sexualidade etc. Hoje ele é um sistema muito mais aberto, 

com novas formas de risco. Quem se casa está ciente de que os índices 

de divórcio são elevados e que as mulheres exigem mais igualdade do 

que no passado. A própria decisão de casar é hoje constitutivamente 

diferente (GIDDENS E PIERSON, 2000, p. 80). 
 

Do ponto de vista econômico Giddens e Pierson (2000) afirmam que na 

modernidade passou-se a ter acesso a muito mais elementos seguráveis, com elevados 

valores materiais embutidos, ampliando-se por demais o risco de perda patrimonial. Nessa 

análise Giddens e Pierson (2000) apontam o risco como uma marca do contexto 

econômico da modernidade, que ganha uma dimensão e como forma de ordenação da vida 

do cidadão moderno. Giddens e Pierson (2000) alertam que além da perda patrimonial ser 

mais fácil de acontecer, existem outros desdobramentos como o enfraquecimento do poder 

patriarcal. 

É possível associar a essa análise de Giddens e Pierson (2000) às observações do 

nosso cotidiano atual que mostram o sensível aumento de pessoas da classe média fazendo 

seguros de vida e até mesmo de apenas partes dos seus corpos, como por exemplo, a atriz 

Cláudia Raia que fez seguros para suas pernas, exatamente por terem sido consideradas as 

mais belas pernas, entre as celebridades artísticas brasileiras.  

Isto me remete ao pensamento de Le Breton (2009), visto que ele considera outros 

aspectos, os quais ele chama de: “extremo do contemporâneo” – este extremo seria o 

discurso científico e biomédico, a sexologia, a psicologia que proclamam a verdade do 

corpo. É como se todo o investimento feito no corpo fosse comparado como um 

investimento feito em um telefone celular, TV de plasma, carro, uma casa. Na maioria das 

situações compra-se por demonstração de vaidade, de poder, de luxuria, de exacerbação da 

exposição, como se precisássemos estar sempre em evidência ou, seguindo o pensamento 

de Giddens e Pierson (2000), estar em estado de confiança. Os investimentos financeiros 

gerariam o estado de risco e ao mesmo tempo os estados de poder e confiança, assim 

como os investimentos feitos no corpo. 

 Recentemente conversava com uma pessoa de extrema inteligência e capacidade 

intelectual e esta me dizia que depois da primeira plástica quebrou o tabu e certamente 

fará outras. E, afirmava: “assim como tem gente que o sonho de consumo é a compra de 

uma máquina de lavar roupas, eu digo que o meu é fazer uma lipoescultura e arrancar tudo 

que não quero mais”.  No Brasil hoje se tornou comum ouvir discursos de pessoas de 

todas as classes sociais falando do corpo como pedaços de peças que se trocam e que se 
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jogam fora ou que se adquirem uma nova, como uma máquina de lavar roupas, ou mesmo 

qualquer eletrodoméstico.  

Aqui não vai nenhum juízo de valor nessa comparação, à pessoa em si, mas faço 

constatações no cotidiano da força devoradora e até mesmo opressora, representada pela 

chamada ditadura da vaidade com o corpo. Essa força devoradora anula outros valores 

deixando apenas reinar a funcionalidade e a estética. Dessa força quase ninguém escapa 

porque nos tempos atuais ela é disseminada de maneira global através das redes 

tecnológicas de comunicação.   

Há quem compreenda esses processos de intervenção como um hino à liberdade. 

Explicam que desejar modificar o próprio corpo é muitas vezes colocá-lo em relação de 

harmonia com o próprio self
26

. Particularmente as minhas preocupações em relação aos 

processos de intervenção se resumem em torno da chamada - ditadura da beleza, ou 

escravização da estética e do consumo. Entendo-as como forças que levam muitas pessoas 

como ondas gigantes, como tsunamis a tomar decisões e fazer escolhas que muitas vezes 

nem compreendem ainda, ou nem o conhecem ainda para submeter-se a interferências 

expondo-se a riscos traumáticos e risco de vida. Por essas e outras, Le Breton (2009) vê o 

corpo como o analista das nossas sociedades contemporâneas.  

Em parte fiz até aqui uma tentativa de explicar sobre o que propõem alguns  

pesquisadores. Dirijo meu olhar para as evidências de que se vive mesmo mergulhados/as 

em uma espécie de ditadura do corpo, o que significa que para manter-se o corpo no 

padrão exigido pela mídia e, muitas vezes de modo internalizado em nosso inconsciente, o 

submetemos a sacrifícios, penalidades e aprisionamentos. Será aqui um momento de 

aproximação entre a idade média e a idade moderna? Ou mesmo pode-se aproximar do 

primitivo, o que Le Breton (2009) chama de “primitivismo moderno”, como uma espécie 

de colagem de práticas fora de contexto.   Em ambos os momentos da nossa história 

colocamos o corpo em estado de sacrifício e punições deploráveis com a finalidade de 

manter os propósitos e os valores éticos e morais vigentes. Vê-se que o uso social do 

corpo depende de um conjunto de sistemas simbólicos. E, além disso, Le Breton (2009) 

acrescenta: 

 

                                                           
26

 Nota: O self consiste, com base na teoria Freudiana, em ideias e atitudes de uma pessoa a respeito de quem 

ela é. “(...) o self emerge a partir das interações sociais na primeira infância e (...) esse período exerce um 

impacto duradouro no desenvolvimento da personalidade”. (BRYM et al., 2006,p.136). 
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No discurso científico contemporâneo, o corpo é pensado como uma 

matéria indiferente, simples suporte da pessoa. Ontologicamente distinto 

do sujeito, torna-se um objeto à disposição sobre o qual agir a fim de 

melhorá-lo, uma matéria prima no qual se dilui a identidade pessoal, e 

não mais uma raiz de identidade do homem. Duplo do homem, mas sem 

clausula de consciência, senão ao contrário, pela evocação dos 

preconceitos, do conservadorismo, ou da ignorância dos que desejam 

fixar limites à fragmentação de corporeidade humana (LE BRETON, 

2009, p. 15).  

 

Com isso reforça em mim a ideia de que “o corpo fala” 
27

-, o corpo é um vetor 

semântico pelo qual a relação com o mundo é construída.  Deixamos de comer assumindo 

dietas rigorosas; escolhemos o bisturi que corta e as agulhas que perfuram a pele com o 

desenho e as tintas, ou os piercings que furam e dilaceram. Essas práticas revelam 

histórias íntimas e histórias coletivas que são construídas a partir de muitas outras histórias 

lidas ou ouvidas.  

Outro aspecto é o aumento da expectativa de vida de homens e mulheres, os 

avanços da indústria farmacêutica, as possibilidades de tratamento por diversos caminhos 

do conhecimento do corpo como a medicina oriental e as descobertas nas áreas de 

biomedicina, como a genética e o uso de células tronco. Os idosos ocupam novos lugares 

no âmbito social. - Eles exercem novos papéis e iniciam um processo de reintegração ao 

convívio e participação na sociedade; surge o aumento da idade para que o cidadão ativo 

possa se aposentar.  

Giddens e Pierson (2000) comentam que na sociedade passa a existir uma 

aproximação entre os problemas enfrentados pelos indivíduos mais jovens e pelos idosos, 

pois esses idosos da modernidade voltam a casar, a trabalhar e a enfrentar conflitos sociais 

em uma linha de proximidade com as camadas jovens, demarcando aqui também a 

presença da confiança caracterizada anteriormente. 

É importante dizer que essa constatação cabe mais e melhor nas classes médias
28

. 

Para Giddens e Pierson (2000, p. 82) a confiança envolve “aspectos ligados às diferenças 

de classe e às desigualdades de poder”. Mas o que vem a ser esse espírito de confiança? 

 

                                                           
27

 WEIL. Pierre e TOMPAKOW. Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da comunicação não verbal. 

67ª. ed. Petrópolis: vozes, 2019. 
28

 Como explica Darcy Ribeiro (2001) a essas classes médias brasileiras é dado o direito de melhores 

condições de moradia, saúde, educação, sendo as  condições socioeconômicas decisivas para  lhes atribui um 

lugar de superioridade e poder na sociedade. 
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A confiança começa a generalizar-se a partir de alguns dos mesmos 

contextos que o risco, nas relações comerciais. Suas origens religiosas 

são menos importantes. A diferença básica está em ver a confiança como 

algo importante para o futuro, e não para o passado. As formas anteriores 

de confiança estavam muito mais intimamente associadas a formas mais 

tradicionais de compromisso e moralidade, como as obrigações de 

parentesco.  A confiança envolve uma relação mais diretamente voltada 

para o futuro com a pessoa ou coisa em que se confia (GIDDENS E 

PIERSON, 2000, p.82). 
 

Parece que os sentimentos ressaltados por Giddens e Pierson (2000) como 

característicos de na nossa época não representam os sentimentos da totalidade das 

infâncias brasileiras. Talvez o sentimento de confiança no futuro esteja concentrado 

apenas nas camadas de classe média (A e B). As crianças que vivem no Brasil em estado 

de risco não tem consciência do seu estado de direito - aliás, nem as crianças nem os 

adultos que as cercam - mantendo-se então em estado de risco constante e sem noção 

desse sentimento, vivem a banalização do mesmo.  

Todas as crianças como atores sociais e esses atores não ocupam lugar de 

visibilidade na sociedade moderna. Além disso, deveriam ocupar o lugar de sujeitos de 

direitos que constroem história e cultura. Historicamente - a visibilidade recai apenas em 

torno das crianças das classes abastadas – ricas e das classes médias A e B. Do ponto de 

vista mais amplo, posso admitir que vivo um momento político social onde a criança 

começa a sair  do anonimato e passa a ser vista como sujeito histórico: 

 

Ora, os diálogos com as teorias, de um lado, e as lutas políticas em 

defesa dos direitos da criança, de outro, tem permitido enfrentar questões 

polêmicas e tem-nos feito indagar: como deixar de ser in-fans (aquela 

que não fala), como adquirir voz e poder num contexto que, de um lado, 

infantiliza os sujeitos sociais, empurrando para frente o momento da 

maturidade e, de outro, os adultiza, jogando para trás a curta etapa da 

primeira infância? As crianças são sujeitos sociais e históricos marcados 

pelas contradições da sociedade em que vivemos (KRAMER. 1999,  p. 

271-272). 

 

Kramer (1999) acrescenta pontos fundamentais para a compreensão do conceito de 

infância nos dias atuais: 

 

A criança não é filhote do homem, ser em maturação biológica; ela não 

se resume a ser alguém que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em 

deixar de ser criança!). Contra essa percepção, que é infantilizadora do 

ser humano, tenho defendido uma concepção que reconhece o que é 

específico da infância – seu poder de imaginação, fantasia, criação - , 

mas entende as crianças como cidadãs, pessoas que produzem cultura e 
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são nela produzidas, que possuem um olhar crítico que vira pelo avesso a 

ordem das coisas, subvertendo essa ordem. Esse modo de ver as crianças 

pode ensinar não só a compreender as crianças, mas também a ver o 

mundo do ponto de vista da criança. Pode nos ajudar a aprender com elas 

(KRAMER. 1999,  p. 271-272). 

 

 

3.2 Articulações ou tensões entre etnicidade, raça, gênero, sexo e identidades na 

materialidade e subjetividade do corpo  

 

 Surge a necessidade de compreender a inserção da criança na sociedade, assim 

como as articulações ou tensões entre as formas de materialização a  que o corpo é 

submetido. Entre algumas delas destaco: etnia, raça, gênero, sexo e identidades. Estas 

categorias sociais constituem interesses antagônicos, mas são as mais frequentes nas 

narrativas escritas para crianças. A etnia quase sempre aparece imperceptível nos 

conteúdos das narrativas. É exatamente por isso que representam as principais formas de 

materialização do corpo mergulhado no caldo cultural. Algumas vezes tornam-se 

invisíveis para um leitor desavisado. Um leitor que não consiga compreender o que lê, mas 

essencialmente decifra o código e sobrevive com leituras superficiais, este leitor 

certamente não perceberá as articulações que as materialidades do corpo constroem 

carregadas de boas intenções.  

Ao iniciar essa pesquisa tomei como foco de atenção e observação direta e  

assistemática os professores e professoras de escolas públicas (municipais e estaduais) do 

Estado da Paraíba. Para tanto, considerei a minha experiência há cinco anos, trabalhando 

em João Pessoa com cursos de Pós-graduação para formação de professores. São cursos 

para professores que já atuam em escola públicas e precisam de atualização e 

aprofundamento em certos campos do conhecimento. Esta vivência com os professores 

levou-me a ter frequentemente salas mistas com média de cinquenta a sessenta alunos e 

alunas e na sua maioria eles e elas estão em pleno exercício do magistério em séries 

inicias.   Estes contados com os alunos e alunas aconteceram paralelamente a minha vida 

como estudante de doutorado. Esses fatos tornaram possível a validade empírica dessa 

pesquisa, porque durante esse tempo tive muitas evidências do total desconhecimento por 

parte dos professores e professoras em relação à importância do campo de estudos sobre o 

corpo. Tive a oportunidade de conversar com esses professores e perceber que a maioria 

afirmava procurar, através de cursos, atualizarem-se, como pedagogos e licenciados, a fim 

de lidar com os problemas da realidade, os quais os confrontavam em sala de aula todos os 
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dias. Percebia que as falas dos/das alunos/as estavam sempre associadas ao pensamento de 

Paulo Freire. Havia um discurso “libertário”, afirmavam que gostariam de exercer uma 

educação libertadora e, portanto, queriam oferecer aos alunos/as o caminho melhor, o mais 

certo para que eles/elas não fossem excluídos da sociedade. Essencialmente, por estarem 

atuando nas séries iniciais compreendiam que deveriam ser mais atentos com as crianças 

para que elas não se desviassem e se tornassem gays, lésbicas ou coisas piores. Subentendi 

nesses diálogos que estavam incluídos além dos gays e das lésbicas, os transexuais, 

travestis, as drag queens, os drag kings, os bissexuais.  

Conteúdos como estes resgatados acima, confirmaram, principalmente, que os 

professores das séries iniciais assumem um discurso que fortalece e dissemina a hierarquia 

e a exclusão social. Há nessas ideias “bem intencionadas” a carga de uma materialidade 

discursiva hegemônica que atua na contra mão da realidade de nossas salas de aula. Existe  

uma verdade sobre a “sexualidade normal”, como diz Bento (2008), “humanamente 

aceitável”, dentro da concepção binária de sexo e dentro da heteronormatividade. Além 

disso, pude constatar que entre os próprios grupos de estudantes de cursos de pós-

graduação existiam professores inteligentes, competentes e que transitavam por diferentes 

formas de gêneros. Isso dito de forma discreta diretamente a mim. Em sua maioria eles 

existiam em sala de forma envergonhada, tímida e encurralada. 

Se por um lado encontro resistência dos professores em conversar, debater sobre as 

pesquisas mais atuais nesse campo de estudos, por outro lado o currículo transversal clama 

para que essas discussões estejam presentes em sala de aula ou ao menos que sejam 

levadas de forma mais apropriada possível, como através das narrativas feitas para 

crianças. Essas narrativas podem ser um meio de tratar de forma didática ou literária os 

temas que socialmente geram polêmicas, que geralmente são considerados difíceis de ser 

tratados com as crianças. Normalmente os professores das séries iniciais no máximo se 

responsabilizam pela recreação, e aí sim, procuram brincar e oferecer brinquedos que 

sejam “condizentes com as meninas”, e, também, que “sejam condizentes para os 

meninos”. E mais uma vez as falas aparecem carregadas do discurso da 

heteronormatividade desconsiderando totalmente qualquer possibilidade de transito entre 

os gêneros. 
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Por isso, formação e prática são elos que precisam ser resgatados. Uma 

formação que se dê na prática cotidiana de ser sujeito/autor/produtor do 

conhecimento. Ser professor não é exercer uma atividade ou um 

conhecimento sobre um objeto, é inserir-se numa rede de interação em 

que predomina o elemento humano (KREMER, (org.) 1999, p. 69). 

 

 

É pertinente atualizar essa discussão entre os professores sobre as interligações da 

identidade, do sexo e do gênero dentro do debate atual, refletindo, por exemplo, sobre 

afirmações como: “[...] a verdade dos gêneros não está no corpo, já nos diz a experiência 

transexual, mas nas possibilidades múltiplas de construir novos significados para os 

gêneros” (BENTO, 2008, p. 47).  

Aqui tento de forma sucinta explicitar o foco das discussões teóricas que envolvem 

sexo, gênero e entrelaçado a isso estão as identidades. 

 Inicialmente cabe dizer como compreendo o sexo e gênero. Principalmente 

porque, estão vinculadas aos papeis de gênero e de modo geral reforçam as orientações 

tradicionais de como homens e mulheres devem agir. Tomo como explicação Brym et al ( 

2006):  

 

Enquanto o sexo se refere a certas características anatômicas e 

hormonais de um indivíduo, o gênero refere-se à expressão culturalmente 

apropriada de masculinidade e feminilidade. O sexo está, em grande 

parte, fundamentado na natureza, embora as pessoas possam trocar seu 

sexo cirurgicamente ou por meio de terapias hormonais. Em contraste 

com isso, não apenas as forças biológicas, mas, também as sociais 

influenciam o gênero. Os sociólogos estudam o modo como as condições 

sociais afetam a expressão da masculinidade e da feminilidade BRYM et 

al, 2006, p. 282). 

 

 

Tomando um exemplo de Brym et al (2006), encontro em  outra reflexão um 

exemplo relacionado diretamente com meu corpus de análise: 

 
 

É certo que as convenções mudam. O que meninos aprendem hoje em 

dia sobre feminilidade e masculinidade é menos sexista do que 

aprenderam apenas algumas gerações atrás. Por exemplo, comparando 

Cinderela e Branca de Neve com Mulan, vemos que crianças que 

assistem aos desenhos da Disney, hoje, frequentemente se deparam com 

modelos de papéis femininos mais assertivos e heroicos que os das 

heroínas passivas dos anos de 1930 e 1940. Entretanto, não devemos 

exagerar a quantidade de mudanças na socialização de gênero. Cinderela 

e Branca de Neve ainda são filmes populares. Além disso, para cada 

Mulan existe uma Pequena Sereia, um filme que moderniza velhos 

temas sobre passividade feminina e conquista masculina. No fim, a 

salvação da Pequena Sereia ocorre por meio do casamento (BRYM et 

al., 2006, p. 120-121). 
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Como retratado em Brym et al., (2006), há valores que se renovam e outros que 

muito lentamente apenas mudam a sua superfície. Isso dependerá de inúmeros fatores 

entre eles o conjunto de valores locais de cada população de indivíduos. A sociologia 

enfatiza que o desenvolvimento do self é um processo que se prolonga durante toda a vida 

do indivíduo. Portanto, são inúmeras as modificações que podem ocorrer com uma pessoa 

ao longo de sua vida de acordo com as influências e trocas sociais que esta estabelece.  

Hoje a identidade das pessoas muda mais rapidamente. Levo em conta a plasticidade e a 

flexibilidade do self. 

 São inúmeros os debates acerca das influências da globalização, no que diz 

respeito às recentes mudanças do self. Brym  et al. (2006) observam que a partir das 

inúmeras trocas e contatos estabelecidos através das novas tecnologias, essencialmente o 

computador e a internet e de seu componente audiovisual, a World Wide Web passa a 

afetar a maneira como as pessoas pensam sobre si. Elas passam a mudar de identidade 

mais vezes.  A pergunta quem sou eu ou quem é você - tem se tornado bastante complexa.         

Parece que os papeis que desempenhamos não são fixos. Quando mudo de ambiente social 

estou exposta a mudar, também, os meus padrões de comportamento, o que demostra a 

grande flexibilidade que temos no self e a nossa capacidade de adaptação. Ou por outro 

lado, posso apresentar imensa fragilidade e sensações de rejeição de mim mesma e dos 

outros para comigo.  

 Como definem sexo hoje? Segundo a perspectiva feminista sexo é dividido no 

binarismo macho e fêmea, conforme a concepção de construção cultural e, também 

biologizante.    

Recentemente encontrei uma campanha publicitária do sabonete “DOVE”
29

, 

essencialmente voltada para mulheres e ela constava de um vídeo que circula na internet 

através do “You Tube”, que revelava  algo interessante sobre o que pensamos acerca de 

nós mesmas. O vídeo apresentava mulheres comuns, donas de casa, profissionais liberais, 

trabalhadoras normais americanas sendo convidadas para entrar em um studio, sentar 

sozinha em uma poltrona e descrever em voz alta a sua própria face para que um retratista, 

o qual trabalhou na polícia fazendo retratos falados, desenhasse o  que ia ouvindo de cada 

mulher. O retratista ficava do outro lado de uma cortina de pano,  ouvindo  a descrição e ai 

desenhando o rosto – como se fosse verdadeiramente um retrato falado, posteriormente 

                                                           
29

 DOVE retratos da real beleza. Disponível em:< http://www.youtube.com/watch?v=DrxTnq_RfbY>. 

Acesso em 09 ago. 2013. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=DrxTnq_RfbY
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esse mesmo retratista fazia outra versão do retrato falado, dessa mesma pessoa, porém a 

face era descrita por alguém que a conhecesse.  

O resultado foi a imensa diferença constatada nos retratos falados feitos pelo 

retratista quando era feita uma autodescrição e quando era descrito por outra pessoa, 

alguém que conhecesse a pessoa em voga. O retrato descrito pela própria pessoa era 

totalmente deformado, distante da imagem real. Já o retrato falado descrito por alguém 

que via a imagem da pessoa era muito mais fiel à realidade e revelava uma imensa beleza 

em todos os casos testados. A campanha teve efeito de um teste que apontava a baixa 

autoestima, ou talvez, a falta de conhecimento que temos de nós mesmos, digo do nosso 

corpoalma. No entando, mesmo que essa campanha publicitária tenha tido a intenção de 

construir um discurso de reconhecimento de si, ao mesmo tempo tenta responsabilizar a 

própria pessoa por não se reconhecer bonita. Isso acontece em quase todos os casos de 

falas, onde se avança na construção do autoreconhecimento. No entanto, a frase final da 

campanha diz: “você é mais bonita do que você pensa ser!”. Ora, os indivíduos em 

sociedade pensam ser o que as estruturas constroem. Essa ausência de conhecimento do 

“corpoalma” acumula camadas onde concentram todas as formas de preconceito e 

rejeição. Por exemplo, como aceitar as cirurgias de intervenções no corpo que mudam as 

suas partes? Muitos não aceitam e criticam. A revista brasileira, que tem como leitores e 

leitoras a camada jovem de classe média  denominada de  TPM (2013),  fez uma matéria 

em tom acentuadamente crítico sobre uma nova intervenção cirúrgica que é lançada nos 

EUA: 

 

Os EUA (sempre eles) acabam de inventar uma nova de cirurgia plástica 

intima (...).  Nome do procedimento “Barbie”. [...] cinco mil mulheres já 

procuraram os médicos para ficar com a vagina igual a da Barbie, que 

todos sabem é uma boneca de plástico (...). A cirurgia consiste em uma 

mutilação. Os grandes lábios são cortados e você fica só com os 

pequenos, (...). Existe também uma variação da Barbie, a “Barbie A”, 

mais leve. Nessa, você só diminui o tamanho dos grandes lábios (...). 

Claro, o absurdo já existe no Brasil, ainda não com o nome de Barbie. E, 

esperamos que este texto não sirva de inspiração para que as clínicas 

brasileiras adotem esse nome. O que encontramos em um site de 

cirurgia; ‘ A plástica íntima representa uma verdadeira conquista para a 

mulher moderna e independente que agora ganhou a liberdade de 

escolher se deve ou não melhorar a estética de sua intimidade’. Ah, sim, 

ter que se enquadrar em padrão estético até com a vagina. Entendemos 

doutores. O nome disso é liberdade. Só que ao contrário. (LEMOS; 

BARRIOS. Revista TPM, 2013). 
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O tom de rejeição da jornalista que escreve a matéria é claro, mas não encontro 

nesse mesmo tipo de revista um caráter tão ácido quando falam das tantas outras 

intervenções cirúrgicas feitas no corpo. Aliás, as famosas plásticas para embelezamento, 

mas que causam modificações no corpo, principalmente no Brasil, são extremamente 

comuns. Hoje são feitas com pagamentos em várias prestações. Para entender esse 

sentimento de repulsa, e poder identificar até em si mesmo, é fundamental saber que: 

 

O gênero não é uma ‘essência interna’. Essa suposta ‘essência interna’ 

seria produzida mediante um conjunto de atos postulados por meio da 

estilização dos corpos. O que se supõe como uma característica natural 

dos corpos é algo que se antecipa e que se produz mediante certos gestos 

corporais naturalizados. Ao formular ‘gênero’ como uma repetição 

estilizada de atos, abre-se espaço para a inclusão de experiências de 

gênero que estão além de um referente biológico. Nestas experiências, há 

um deslocamento entre corpo e sexualidade, entre o corpo e as 

performances de gênero. Ainda que o referente da binaridade esteja 

presente nos sujeitos transeuntes dos masculinos e femininos, essas 

experiências negam que os significados que atribuem aos níveis 

constitutivos de suas identidades sejam determinados pelas diferenças 

sexuais (BENTO, 2008, p. 46).   

 

Ora, todos esses elementos estéticos são partes importantes na formação da 

criança.  Daí ser essencial oferecer à criança uma relação de respeito  com os modos e 

maneiras em que  ela apresenta o seu corpo ao mundo, permitindo que esta criança 

desenvolva-se dentro do binarismo  sexual ou do deslocamento possível. O lugar de 

deslocamento explicitado pela autora é o lugar de preservação da sua existência possível. 

E cabe aos profissionais da área de educação dar o acolhimento necessário.  

O debate proposto por Bento (2008) abre a perspectiva de compreensão da 

realidade que temos em nossas salas de aulas e gera perguntas como: “até onde a cultura 

pode interferir na produção do masculino e do feminino? Como a materialidade dos 

corpos é produzida? O que é gênero?” (BENTO, 2008, p.49-50). Como tentativa de 

responder estas questões os estudos feitos por Judith Butler
30

, chamados de queer tentam 

ampliar as discussões sobre gênero tirando o foco da mulher/ do feminino e ampliando 

para o homem/ o masculino. Bento (2008) procura explicar sobre os estudos queer: 

 

                                                           
30

Recomendo importante obra de Judith Butler; entre outras obras: Feminists Theorize  the Political. New 

York: Routledge, 1992; Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. London: Routledge, 

1990 
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Os estudos queer terão como um dos eixos o estudo dos mecanismos 

históricos e culturais que produzem as identidades patologizadas, 

invertendo o foco de análise do indivíduo para as estruturas sociais. 

Nesse processo de desnaturalização, o foco explicativo para a 

constituição das identidades desloca-se do indivíduo para as genealogias 

dos discursos que limitam a categoria ‘ humanidade’ apenas a duas 

possibilidades excludentes: ou você tem pênis ou vagina. Ou você é 

masculino ou feminino, mas sejamos todos heterossexuais (BENTO, 

2008, p. 52). 

 

Bento (2008) apresenta questões que fazem  elucidam muito o  atual debate sobre os 

trangêneros ,  seus direitos sociais e a situação de total  invisibilidade social em que vivem. 

 

Para melhor compreender a ideia dessa teoria é importante saber que um dos focos 

é questionar a relação dicotômica e determinista entre corpo e gênero, assim conforme  

Bento (2008): 

 

O desdobramento na esfera da ação, no campo político, de um 

pressuposto teórico que aponta os limites da categoria humanidade 

assentada na naturalização das identidades e medicalização das condutas 

é a humanização dos Direitos Humanos. Nesse processo de radicalização 

vale questionar: por que o feminino tem sido identificado à mulher e o 

masculino ao homem? Por que quando se discute políticas inclusivas de 

gênero e indicadores de gênero se circunscreve o debate ao feminino? 

(BENTO, 2008, p. 55). 
 

Busco maior esclarecimento em Hirata et al. (orgs) ( 2009) para entendimento 

sobre outra vertente que é a etnicidade:  

 

[...] a etnicidade passa a ser concebida como fluida e com a origem 

construída no interior de relações desiguais; é uma relação social que 

possui uma face externa, a relação com outrem, e uma face interna, a 

relação com uma história e com uma origem comum. Os laços que unem 

os membros de um grupo étnico servem para fundar a comunidade 

nacional, que se caracteriza pela presença de um Estado ou de um 

projeto que vise seu estabelecimento. (HIRATA et al., 2009, p.91). 

 

 

Como é possível constar para os estudiosos desse campo existe uma teia que 

interliga raça/etnia e sexo /gênero. E o que é raça para Brym et al. (2006) ? 

 

 
A raça está para a biologia assim como a etinicidade está para a cultura. 

Uma raça é uma categoria de pessoas cujas marcas físicas são 

consideradas socialmente significativas. Um grupo étnico é composto 

de pessoas cujas marcas culturais percebidas são consideradas 

significativas socialmente. No entanto, assim como as distinções físicas 
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não causam as diferenças no comportamento das diversas raças, as 

distinções culturais não constituem em si mesmas, a principal causa das 

diferenças comportamentais entre os diversos grupos étnicos (BRYM et 

al., 2006, p. 220). 

 

 

Ou seja, Brym et al. (2006) compreendem que um grupo étnico é: 

 

Composto de pessoas cujas marcas culturais percebidas são 

consideradas significativas socialmente. Os grupos étnicos diferem 

entre si em termos de língua, religião, costumes, valores, ancestralidade 

e outras coisas do gênero (BRYM et al. 2006, p. 245). 

 

Já em relação à raça Brym et al ( 2006) consideram: “um construto social 

utilizado para distinguir pessoas em termos de uma ou mais marcas físicas, o que 

normalmente tem consequências profunda para suas vidas” (BRYM et al. 2006, p. 246) .  

No Brasil as diferenças raciais foram explicadas pela via biológica até o momento em que 

Gilberto Freire estabeleceu em 1933 uma ruptura no pensamento social, explicando as 

diferenças raciais por uma via de  interpretação cultural. 

Posso ver que os debates para definição desses conceitos são indissociáveis, 

portanto, posso entender como identidade cultural as marcas da raça e da etinicidade.  

A definição que melhor esclarece o meu objeto de estudo é aquela que concebe a 

identidade sob o ponto de vista cultural como explica Hall (2006), é aquela que dá sentido 

de pertencimento a uma cultura. Além disso, Hall (2006) trabalha a ideia de identidade 

entrelaçada com as categorias que são relevantes para análise do corpus dessa pesquisa. O 

autor ainda acrescenta na sua explicação a categoria nacionalidade. Entretanto, esta 

categoria não será trabalha por mim, pois foge das prioridades e ao foco dessa pesquisa.  

Então, assumo como norteadora a explicitação de Hall (2006) sobre identidade: 

Para aqueles/as teóricos/as que acreditam que as identidades modernas 

estão entrando em colapso, o argumento se desenvolve da seguinte 

forma. Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 

sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as 

paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 

nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas 

localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão 

também mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que 

temos de nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um 

‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou 

descentração do sujeito. Esse duplo deslocamento-descentração dos 

indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si 

mesmos constitui uma ‘crise de identidade’ para o indivíduo (HALL, 

2006, p.9).    
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Hall (2006) preocupa-se em demostrar o quanto as identidades se tornaram 

provisórias, como paisagens. Afirma que dantes havia uma internalização pelos sujeitos 

dos significados e valores, ao tempo em que as identidades costuravam os sujeitos às 

estruturas.  De certa forma isso estabiliza os sujeitos em seus mundos e os torna mais 

conhecíveis. Agora o que se tem são sujeitos fragmentados. São sujeitos compostos de 

várias identidades. A globalização, por exemplo, trouxe o deslocamento dos sujeitos para 

uma multiplicidade de culturas. As fronteiras culturais estão sendo rompidas pela 

gigantesca expansão da globalização através dos avanços tecnológicos. Do mesmo modo 

que se percebe esse deslocamento-descontração no que diz respeito ao sexo e ao gênero. 

Quando por exemplo falam em roupas unissex, penteados unissex, até modos de uso do 

corpo unissex como algumas variações nas formas de sentar e cruzar as pernas que hoje 

vai deixando de ser tão rígida do ponto de vista da definição do gênero.  

É importante acrescentar o que compreendo por cultura de acordo com Williams 

(2000): “como um sistema de significações mediante o qual necessariamente (se bem que 

entre outros meios) uma dada ordem social é comunicada, reproduzida, vivenciada e 

estudada” (WILLIAMS, 2000 p. 13). 

Apesar de não fazer parte do foco da minha análise, mas foi citada em alguns 

momentos e isso faz surgir uma pergunta que não pode ser silenciada: o que dizer das 

classes sociais? “A estratificação social em classes é um tipo baseado nas condições 

econômicas, manifestando-se morfologicamente no consumo e, politicamente, ligado a 

estruturas de dominação” (Castro, 2000, p. 254). Castro (2000) retoma a visão marxista 

(Marx, 1988). 

Mas a explicação de Bauman (2009) complementa a clássica explicação de Karl 

Marx (1988). Bauman (2009) diz que a evolução do consumo econômico e cultural trouxe 

uma forma de distinção entre as classes sociais no decorrer do século 20. O que implica 

também em uma redefinição da manutenção do status quo
31

. A distinção entre classes 

baixa, média e alta baseiam-se na esfera produtiva e de consumo, sendo assim a 

manutenção do status quo é resultado das práticas de consumo sejam de bens materiais, 

técnicos ou culturais. Falar aqui tão brevemente nos conceitos de classe é apenas para 

destacar o que mais me interessa - a nova classe de consumidores que é indiretamente 

formada também por crianças. Isso me faz pensar que no nosso século engendrou-se mais 

                                                           
31

 Combina dados de renda, educação e prestígio ocupacional em um índice único da posição da pessoa na 

hierarquia socioeconômica (BRYM, 2006, p. 2010). 
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uma faceta feroz que manipula e exerce um papel na formação da criança como 

consumidora potencial. E ser consumidor é mais uma forma de articulação de processos 

que envolvem a materialização do corpo.  A indústria cultural, os produtores e o marketing 

estão preocupados com as variações sofridas entre as categorias sociais - raça, etnia, sexo, 

gênero. A indústria cultural, ela que publica as narrativas para crianças, está diretamente 

envolvida com o que é oferecido às crianças.  Essa indústria também é parte de um 

processo de formação ou deformação das crianças, porque para ela a criança é apenas  um 

consumidor. Isso faz com que parte do controle do próprio corpo seja desde cedo, também 

gerenciado pela indústria do consumo. A força da indústria do consumo materializa-se nos 

corpos interferindo nos aspectos da sua materialidade e subjetividade. Essas interferências 

hoje acontecem cada vez mais cedo da vida de cada criança, com mais ou menor 

intensidade a depender da classe econômica a que pertence.  Esse é outro aspecto de 

tensão da materialidade e da subjetividade do corpo da criança. 

 

 O corpo do consumidor, portanto, tende a ser fonte prolífica de uma 

ansiedade eterna, exacerbada pela ausência de escoadouros estabelecidos 

e confiáveis para avaliá-la, que dirá para reduzi-la ou dispersá-la. Não 

surpreende que os especialistas em marketing considerem a ansiedade 

em torno dos cuidados com o corpo uma fonte de lucros potencialmente 

inexaurível. A promessa de reduzir ou eliminar essa ansiedade é, entre as 

ofertas do mercado de consumo, a mais sedutora, a mais amplamente 

procurada e a mais satisfatoriamente abraçada – respondendo a mais 

durável e confiável fonte de demanda popular por produtos de consumo.  

(BAUMAN, 2009, p.120)  

 

A criança vista como consumidor pode levar as escritoras e escritores a escreverem 

o que manda a tradição e não se arriscarem muito em trazer à tona temas da atualidade que 

são emergentes para o dia-a-dia da criança e dos professores das séries iniciais. Na seção 

seguinte buscarei descobrir um pouco mais sobre as visões que se constroem da criança 

para a criança.  
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4 O CORPO NO ESPELHO DAS NARRATIVAS PARA CRIANÇAS: ANÁLISES E 

INTERPRETAÇÕES DOS ELEMENTOS QUE MARCAM AS DIFERENÇAS NA 

CORPOREIDADE  

 

E se as histórias para crianças passassem a ser de leitura obrigatória 

para os adultos? Seriam eles capazes de aprender realmente o que há 

tanto tempo tem andando a ensinar?  

                                                                                                                                   José Saramago 

 

 A literatura infanto-juvenil é fenômeno recente e remonta suas origens no país há 

apenas um século, aproximadamente.  A literatura infantil, ou seja, essa produção artística 

cultural destinada à criança – o livro infantil - aqui chamada de “narrativas para crianças”, 

ocupa seu espaço no mundo ocidental no século XVIII com a Revolução Industrial. Com a 

ascensão da burguesia, principalmente na França e na Inglaterra a família e a criança 

assumem um lugar de valor e a criança passa a ser vista com as suas necessidades 

próprias, específicas. A escola assume um direcionamento maior para atender a essas 

necessidades da criança e, também, se idealiza que essas instituições ofereçam o de 

melhor e mais específico para crianças. 

 Na nossa realidade brasileira a literatura infantil (ou Infanto-juvenil) surge no final 

do século XIX e começo do século XX. O livro chega ao Brasil através da imprensa régia, 

com o advento da Proclamação da República e a Abolição da Escravatura (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 1984). Desde sempre, mesmo sendo de cunho nacional, a literatura para 

crianças primava pelo compromisso em ensinar os bons modos, bons costumes, higiene, o 

cuidado com a saúde e todos os temas que envolvessem o corpo. Interessante destacar que 

essa literatura de cunho educativo teve como foco principal sempre o corpo, pois era nele 

onde se concentravam as atenções para aquisição e reprodução da cultura, dos valores 

burgueses.  Isso a caracterizou como uma literatura de caráter utilitário e didático.  

O livro como instrumento criado pela classe burguesa deveria priorizar os valores 

burgueses e estar e serviço dessa classe para reprodução da sua cultura e crenças. Sem 

dúvida era no corpo onde o olhar recaía mais, pois este representava o individuo, o 

cidadão com toda a sua carga de representações
32

, especialmente de classe social. Como 

                                                           
32

 Serge MOSCOVICI preocupa-se em definir representações sociais na sua obra: Representações Sociais: 

investigações em psicologia social. Tradução Pedrinho A. Guareschi. Rio de janeiro: Vozes, 2003. 
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negar a classe social de um adolescente que não sabe sentar-se, usar os talheres à mesa, ou 

mesmo sorrir na medida certa? A burguesia definia nos livros Infanto-juvenis o que era 

certo, o que deveria ser ensinado, com a preocupação de difundir as suas ideias e criar um 

contingente de pessoas universalmente/internacionalmente com as mesmas tendências. De 

fato, assim acontece deixando-se de considerar qualquer outra forma de ser e estar no 

mundo. O importante era manter-se a supremacia e status de pertencer a uma classe social 

– a elite econômica ou se fingir que pertence a essa classe usando os seus mesmos modos 

e costumes.   

Acompanhei de perto os debates sobre a Literatura Infanto-juvenil Brasileira e 

Internacional (final dos anos 70, 80, 90 e 2000), isso me permitiu identificar o crescimento 

da qualidade, seja do ponto de vista literário, seja da abertura e abrangência dos temas, ou 

mesmo da sutileza e delicadeza com que cada vez mais se oferece a criança suporte para 

enfrentamento dos seus conflitos sociais através das narrativas escritas para crianças e 

pude perceber que a instrumentalização das narrativas perdurou até os anos de 1970. 

Somente ao final dos anos 1970 é que as narrativas escritas para crianças começam a 

romper com compromisso pedagógico e exercem a sua essência de arte, ou discurso 

artístico, a sua função lúdica e estética, e não mais prioritariamente moralizante e  

educativa. Isso em hipótese alguma apaga o caráter formador que existe naturalmente  em 

uma narrativa de cunho literário, essencialmente como arte, abre a perspectiva de 

representar inúmeras verdades, ou melhor,  verossimilhanças . Porque não dizer, as 

narrativas podem ser um lugar onde se expandam todas as possibilidades de existir no real 

e no imaginário. Essa é a fluidez que necessitamos para transitar os caminhos e dialogar 

com a criança.  Bauman
33

 (2004) em entrevista a Pallares-Burke (2004), explica como 

alguns escritores de literatura foram fundamentais para compreensão da realidade humana: 

 

Aprendi a considerar a sociologia uma daquelas numerosas narrativas, de 

muitos estilos e gêneros, que recontam — após terem primeiramente 

processado e reinterpretado — a experiência humana de estar no mundo. 

A tarefa conjunta de tais narrativas era oferecer um insight mais 

profundo do modo como essa experiência foi construída e pensada, e 

                                                                                                                                                                               
Para Moscovici (2003) as representações sociais não são as mesmas para todos os membros da sociedade, 

porque dependem do senso comum e do contexto sociocultural no qual os indivíduos estão inseridos.  

A representação é uma espécie de conhecimento construído socialmente, e partilhada, que tem como visão a 

elaboração de uma abordagem comum a um conjunto social.             

33
 BURKE, P.M.L.G.P. Tempo social: entrevista com Zigmunt Bauman. Fonte: Scielo 
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dessa maneira ajudar os seres humanos na sua luta pelo controle de seus 

destinos individuais e coletivos. Nessa tarefa, a narrativa sociológica não 

era "por direito" superior a outras narrativas, pois tinha de demonstrar e 

provar seu valor e utilidade pela qualidade de seu produto. Eu, por 

exemplo, me lembro de ganhar de Tolstoi, Balzac, Dickens, Dostoievski, 

Kafka ou Thomas More muito mais insight sobre a substância das 

experiências humanas do que de centenas de relatórios de pesquisa 

sociológica. Acima de tudo, aprendi a não perguntar de onde uma 

determinada ideia vem, mas somente como ela ajuda a iluminar as 

respostas humanas à sua condição — assunto tanto da sociologia como 

das belles-lettres (BAUMAN, 2004).  

 

Tenho clareza de que a literatura é uma presença imprescindível na formação do 

seres humanos e, portanto, luto para que todas as crianças tenham acesso a uma produção 

literária de qualidade, assim, também, luto para que se abram as portas do conhecimento 

dos mediadores /professores, aqueles que farão com que ocorra o acesso da criança às 

narrativas. Com a finalidade de aproximar estes mediadores e criar familiaridade, 

conhecimento, assim como o desvendamento das narrativas escritas para crianças 

estabeleci algumas categorias de análise, as quais apresento a seguir:  

 

4.1 Categorias gerais e específicas de análise das narrativas  

 

As categorias gerais e específicas de análise foram criadas a fim de apresentar  ao/à 

leitor/a os elementos significativos do universo simbólico de  cada  obra que compõe o 

corpus. Pretendo também alcançar os objetivos dessa pesquisa, os quais foram: 1) revelar 

os achados através de categorias de análise, tais como: raça, etnia, sexo e gênero; (2) 

identificar os bens culturais e simbólicos transmitidos através do conteúdo das narrativas.  

 Os quadros abaixo aglutinam os dois grupos de categorias de análise -gerais e 

específicas - e os achados desvendados a partir das narrativas, referendados nos textos e 

ilustrações (anexas) que as narrativas apresentam. 
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QUADRO 8: A ÁRVORE GENEROSA – CATEGORIAS GERAIS 

 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

 

CONTEXTO 

A narrativa fala da relação entre um menino e uma árvore.  Essa amizade 

percorre toda a vida do menino da infância à fase senil. Durante todo esse 

percurso a árvore procurou dar ao amigo o máximo que ela podia dar, 

chegando mesmo a dar seu tronco quase que inteiro. Mesmo doando quase 

todo o seu tronco a árvore ficou feliz em poder fazer o amigo sentir-se feliz. 

Já na velhice a árvore e o amigo conservam a amizade e ele velhinho ainda 

senta-se no resto de tronco que ficou da árvore. Cabe ressaltar que esta 

narrativa foi escrita por escritor estrangeiro. 

 

ENREDO 

O enredo mostra a perenidade e a infinita generosidade da árvore para com o 

seu amigo. Também traz o sentimento de prazer e alegria que se pode sentir 

quando se é generoso. Por outro lado, apresenta o oposto da generosidade 

através das atitudes do personagem principal. Este demonstra do começo ao 

fim da narrativa uma postura egoísta e egocêntrica.  

 

IMAGENS 

Imagens inovadoras para a época dos anos 1990. Nessa fase as ilustrações 

estavam mais  associadas a imagens definidas. Traços leves, mais indefinidos  

onde apenas o corpo diz tudo. O corpo é o personagem principal. Porque a 

ideia mais importante é apresentar ao leitor as marcas que ficam no corpo 

com a passagem do tempo. Assim como as transformações da alma, dos 

sentimentos e dos desejos humanos. 

Fonte: SILVERSTEIN, 2011. 

 

Quadro 9:   A árvore generosa – categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. O personagem principal 

é uma criança que se torna homem e quer uma esposa e filhos. 

 

ETNIA/RAÇA 

O personagem principal usa as coisas de forma extrativista sem se 

preocupar com a conservação ou manutenção das mesmas.  A 

personagem pensa em si mesmo e apenas no hoje, no agora. A 

crítica é aos sentimentos efêmeros e descartáveis, unilaterais sem 

se preocupar com a reciprocidade. (Veja abaixo a ilustração 1) 

Fonte: SILVERSTEIN, 2011) 
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IMAGEM 2 – A ÁRVORE GENEROSA 

 

 

 

QUADRO 10: A GRANDE FÁBRICA DE PALAVRAS – CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

A narrativa foca a vivência de um menino, que é o personagem 

principal, seu nome é PH Philéas. As cenas acontecem em um 

país onde quase ninguém fala e nele existia uma fábrica de 

palavras, pois para se falar era necessário comprar as palavras e 

engoli-las. Esta  narrativa  foi  escrita por uma escritora 

estrangeira.  
 

ENREDO 

Falar nesse país é muito caro, pois as palavras são todas sempre 

vendidas. Se quiser falar tem que comprar cada palavra que 

necessite e se elas forem grandes ou difíceis serão mais caras. O 

personagem principal está apaixonado e gostaria de poder dizer a 

pessoa amada palavras bonitas, mas ele não tem condições 

financeiras. Em uma tarde ele caçou palavras com uma rede e 

guardou-as para a sua amada. Ele leva as palavras para ela como 

presente de aniversário, mas as palavras não apresentavam o 

significado que ele queria. Entretanto, com a linguagem de corpo 
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ele consegue dizer o que queria. Philéas enfrentou um forte 

concorrente ao amor de Cybelle, pois o garoto era rico e tinha 

como comprar muitas palavras. Contudo mesmo o garoto tendo 

muitas palavras bonitas ele não apresenta expressão de corpo, de 

rosto ele aparece escondido em uma capa preta. É a forte 

expressividade de Philéas que faz com que Cybelle goste dele. 

IMAGENS 
Os corpos falam e as vestimentas trazem uma grande carga de 

significação, assim como cada expressão facial. 
 

Fonte: LESTRADE, 2010. 

Quadro 11:   A grande fábrica de palavras – categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. O gênero é revelado 

claramente através de marcas como a delicadeza e beleza da 

menina.  Quem serve a comida é a mulher, quem sai para brincar 

na rua são os meninos e as meninas ficam em casa. (Veja abaixo 

as ilustrações 2 e 3) 

 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. O foco está 

no romance quase impossível entre um menino pobre e uma 

menina rica.  O gênero é revelado claramente. A narrativa fala do 

amor e prioriza valores como: simplicidade, honestidade, 

sinceridade e espontaneidade. Nessa narrativa a fantasia se 

sobrepõe a realidade, quando proporciona a união entre classes 

sociais diferentes. 

Fonte: LESTRADE, 2010. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 3 – A GRANDE 

FÁBRICA DE PALAVRAS 

 

IMAGEM 4 – A GRANDE 

FÁBRICA DE PALAVRAS 
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QUADRO 12: A MELHOR FAMÍLIA DO MUNDO – CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

 

CONTEXTO 

Carlota é a personagem principal dessa narrativa. Ela é uma menina 

que mora em um orfanato e sonha em ter uma família, mas a melhor 

família do mundo. A narrativa acontece entre o orfanato e termina na 

casa da nova família que adota Carlota. Carlota é adotada por um casal 

que já tem um filho e agora passam a ter uma menina na família. 

Carlota também ganha uma avó. O casal de classe média, onde ambos, 

marido e mulher trabalham. Esta narrativa foi escrita por uma escritora 

estrangeira. 

 

 

ENREDO 

O foco está na vida de uma criança em um orfanato na espera de uma 

família para que possa adotá-la. Mostra principalmente o que passa na 

imaginação dessa criança. A narrativa dá oportunidade a  personagem 

principal demonstrar seus  anseios femininos mostrando o espaço do 

pensar, do almejar pequenas e grandes realizações. 

 

IMAGENS 
Todos os personagens tem boa aparência inclusive todas as crianças do 

orfanato. Todas as imagens têm referência de modos e  modas dos 

anos de 1950. 

 

Fonte: LÓPEZ, 2010. 

Quadro 13: A melhor família do mundo – categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

  

 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a  heteronormativa. É uma família nuclear 

tradicional que mantem o foco na forma ideal da adoção de 

crianças órfãs, apregoando, assim, a adoção de crianças por 

famílias nucleares. (Veja abaixo a ilustração 4) 

 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. A narrativa é 

a realização de um sonho de uma criança órfã. O que aparece é 

um cenário perfeito, composto de pessoas perfeitas para serem 

pais adotivos desta criança. O lar que a criança passa a ter 

também é perfeito. Isso dito, dentro de um tipo idealizado que 

sugere um padrão de classe média. (Veja abaixo as ilustrações 5 

e 6) 

Fonte: LÓPEZ, 2010. 
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IMAGEM 5 – A MELHOR 

FAMÍLIA DO MUNDO 

 

IMAGEM 6 – A MELHOR 

FAMÍLIA DO MUNDO 

 

IMAGEM 7 – A MELHOR 

FAMÍLIA DO MUNDO 
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QUADRO 14: À PROCURA DE MARU – CATEGORIAS GERAIS 

 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

 

CONTEXTO 

Maru é o cachorro de Takeru. Takeru é um menino personagem 

principal dessa narrativa. 

A narrativa acontece no Japão, quando o menino Takeru despreza o 

seu cachorro, este abandona a casa.  Entretanto, mesmo sendo um dia 

de chuva, Takeru   resolve saí à procura de seu cachorro. O 

personagem principal contracena apenas com a sua mãe. Está obra foi 

escrita por um autor estrangeiro. 

 

ENREDO 

O personagem principal Takeru vive o sentimento de culpa e 

arrependimento e tenta reparar o que ele considerou ter feito  errado.  

 

 

IMAGENS 

As imagens são pinturas em aquarela com muita expressividade e 

realismo revelando hábitos, formas de viver de uma cultura oriental. 

 

Fonte: YAMAMOTO, 2009. 

Quadro 15: À procura de Maru – categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa tem como valor a heteronormativa. Apesar disso,  não 

existe a figura de um pai. A mãe é provedora de tudo. O 

personagem principal é um menino. (Veja abaixo a ilustração 7) 

 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. As imagens 

trazem fortes marcas étnicas, como: uso do corpo, modos de 

vestir, andar, elementos decorativos dos ambientes e ruas. Os 

elementos traduzem a cultura japonesa. Os sentimentos revelados 

são: a compreensão, o entendimento, o sentido de gratidão e 

comemoração pelo resultado, o ganho.  (Veja abaixo a ilustração 

8) 

Fonte: YAMAMOTO, 2009. 
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IMAGEM 8 – À PROCURA DE 

MARU 

 

IMAGEM 9 – À PROCURA DE 

MARU 
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QUADRO 16: AQUI É A MINHA CASA - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

O contexto traz a criança bem pequena em conflito com o espaço. Essa 

criança que não tem nome, mas que aparenta ser um menino aparece 

com um giz na mão traçando uma linha divisória em um quadrado 

como uma sala. Ele se coloca sentado em um dos lados desse quadrado 

e tudo que possa aparecer e cruze a linha ele rejeita. O texto quase não 

tem palavras e a narrativa se desenvolve apenas com imagens. Traz na 

terceira página uma frase e mais três frases aparecem nas últimas três 

páginas da narrativa. Esta narrativa foi escrita por um escritor 

estrangeiro. 

ENREDO 

O enredo é o conflito da criança com a posse do seu espaço privado 

que a leva ao isolamento e à solidão.  O personagem reluta em permitir 

que um bichinho como o caracol entre no seu espaço, uma folha caia e 

fique no seu espaço e ao longo da narração ele elimina tudo que tente 

entrar no seu espaço demarcado por ele por uma linha de giz. Até 

mesmo outro menino tenta entrar e ele não permite até que se vê 

sozinho e vai correndo  em  busca do menino para brincar com ele. 

IMAGENS 
As imagens são limitadas ao menino o giz e aos elementos que tentam 

passar a linha feita de giz. O menino aparece como capa e como centro 

da atenção do leitor em todas as páginas. 

Fonte: RUILLIER, 2009. 

 

Quadro 17: Aqui é a minha casa - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

  

 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

 

GÊNERO/SEXO 

Nessa narrativa não fica explícita a heteronormatividade, mesmo 

o personagem principal sendo um menino.   

 

ETNIA/RAÇA 

 O foco da narrativa é a crítica à cultura do isolamento, da 

individualização, que só é rompida quando o personagem 

principal dispõe-se a ter um amigo. É um estímulo a romper 

fronteiras e buscar o outro. (Veja abaixo as ilustrações 9 e 10) 

Fonte: RUILLIER, 2009. 
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IMAGEM 10 – AQUI É A MINHA CASA 

 

IMAGEM 11 – AQUI É A MINHA CASA 
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QUADRO 18: ARAPUCA - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

Essa narrativa tem inspiração no conto de Hans Christian Anderson – 

“O rouxinol e o imperador”. O personagem principal é um menino que 

mora em uma comunidade, semelhante a uma favela, em uma casa 

bem pequena, feita de tábuas. Mas ele resolve decorar toda a parede de 

sua casa com restos de papel que seu pai, um catador de sucata, traz e 

guarda em casa. 

A parede do seu quarto fica linda e chama a atenção de todos na rua. 

Ele fica orgulhoso, porém infelizmente a atenção de todos é roubada 

pelo canto de um passarinho que aparece em uma árvore na rua e 

chama a atenção de todos. O contexto é de pobreza, mas de muita vida 

e alegria. As crianças brincam em volta das árvores e o menino os via 

da sua janela e se contentava com que as outras crianças curtissem 

olhar o seu quarto da janela. Esta narrativa foi escrita por um escritor 

brasileiro. 

 

ENREDO 

O canto do pássaro passa a ser a grande atração do local, de modo que 

o menino não suporta que as crianças tirassem a atenção das lindas 

imagens que ele colava na parede do seu quarto por um canto de um 

pássaro. Ele resolve capturar este pássaro e para tanto ele faz uma 

arapuca. Ele consegue pegar o pássaro, leva-o para casa e sua casa 

volta a chamar a atenção de todos.  Então ele passa a interagir muito 

com o pássaro que estava vivendo na em uma gaiola pendurada no 

quarto do menino. Esta convivência  intensa faz com que o menino 

projete através de desenhos  os movimentos do pássaro e as partes do 

corpo do pássaro. Ele cria uma espécie de fascinação, mas um dia o 

pássaro vai embora da gaiola. O menino sofre muito, tem febre, não 

come, fica doente. Entretanto, dias se passaram até que pássaro vem 

morar em cima do telhado bem na janela do quarto do menino. E todos 

voltam a desfrutar do canto do pássaro tanto o menino quanto as outras 

crianças da vizinhança. 

IMAGENS Essa narrativa é totalmente feita através das imagens. Não há texto 

escrito. As imagens com minucias de detalhes traçam todo o enredo de 

forma clara. 

Fonte: CABRAL, 2012. 
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Quadro 19: Arapuca - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

ANÁLISE 

 a
 f

o
rm

a
 t
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a

l 
d

a
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N
T
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A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta o conteúdo em uma perspectiva 

heteronormativa. A mãe assume os afazeres domésticos e o pai 

assume as atividades fora de casa. Mantem a divisão tradicional 

do trabalho de acordo com o sexo. O pai dá de presente ao filho 

uma imagem com um carro de cor azul. O personagem principal é 

um menino e este faz inúmeras colagens nas paredes, as quais 

apresentam uma grande variedade cultural. (Veja abaixo as 

ilustrações 11 e 12) 

ETNIA/RAÇA 

A narrativa avança no sentido de se  aproximar ao máximo de 

uma realidade que atinge a maioria da população brasileira. A 

narração mostra uma família muito pobre, onde o pai é catador 
de materiais recicláveis e a mãe é dona de casa. Vivem em uma 
casa feita de pedaços de madeiras. Esta é a única narrativa do 

corpus que retrata a classe pobre brasileira. (Veja abaixo a 

ilustração 13) 

Fonte: CABRAL, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 12 – ARAPUCA IMAGEM 13 – ARAPUCA 

IMAGEM 14 – ARAPUCA 
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QUADRO 20: ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 
Laura é a personagem principal dessa narrativa e os fatos se  desenrolam a partir 

da conversa que ela tem com o pai, uma pessoa que amava livros. Esta narrativa 

foi  escrita  por um autor brasileiro. 

ENREDO 

O foco está em revelar à filha o segredo de que mesmo as princesas, que são 

lindas, soltam pum. A narrativa concentra-se em dois personagens que dialogam: 

Laura e o pai dela. O diálogo carrega a intenção de dar naturalidade às 

necessidades que o corpo humano tem como o ato de soltar gases. 

IMAGENS As imagens são muito expressivas e os corpos são soltos, sem rigidez no sentar, 

andar ou falar. 

Fonte: BRENMAN, 2008. 

Quadro 21: Até as princesas soltam pum  - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa tem como personagem principal uma menina e apresenta como 

ponto culminante a ideia  que esta menina é uma princesa e,  como tal,  deve 

ser linda, mesmo que possa soltar um pum. O argumento é que, apesar de 

uma menina poder soltar um pum, ela continua sendo linda e soltar um pum  

é uma verdade que não deve ser dita. Sendo assim, a narrativa mantém um 

aconselhamento de boas maneiras – [...] “elas são as princesas mais lindas 

do mundo, mas até as princesas soltam pum”. “[...] o importante é você 

não espalhar esse segredo por aí.” Essa afirmação confirma que a menina 

deve ser artificial, fingida e negar o seu próprio corpo ou negar as 

necessidades naturais do seu corpo em nome do que se considera bom 

comportamento. Essa orientação, de não “soltar pum” é dada essencialmente 

às meninas. Quanto às problemáticas que envolvem os meninos, a 

persistência na questão da negação do corpo é menos insistente. 

Normalmente meninos podem soltar pum sem ser repreendidos e podem falar 

sobre este assunto com naturalidade. – “O Marcelo falou para as meninas 

que a Cinderela era uma peidona. As meninas todas falaram que isso era 

impossível que nenhuma princesa no mundo soltava pum”. (Veja abaixo a 

ilustração 14) 

ETNIA/RAÇA Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. Tende a manter a 

perspectiva da fantasia dos Contos de Fada. 

Fonte: BRENMAN, 2008. 
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IMAGEM 15 – ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM 
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QUADRO 22: BAGUNÇA E ARRUMAÇÃO - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO Destaca-se por ser apenas composto de duas meninas que convivem 

como amigas e a descrição das partes do cotidiano compartilhado por 

cada uma delas. Esta narrativa foi escrita por uma autora brasileira. 

ENREDO 

Apresenta o conflito entre dois comportamentos antagônicos, bagunça 

e arrumação.  Os conflitos entre esses dois modos e a possibilidade de 

completar-se, com uma ideia de peso e contrapesos que esses dois 

modos devem apresentar-se no cotidiano dos sujeitos. 

 

IMAGENS 

As duas personagens principais são femininas e apresentam diferentes 

formas de ser e existir. Seus corpos trazem diferenças marcantes no 

vestir, no cuidar-de-si. Essas imagens demostram as possibilidades da 

existência do ser social relacionar-se com o outro mesmo tendo 

aparências muito diversas. O que demonstra flexibilidade, 

mutabilidade, adaptabilidade dos corpos.   

 

Fonte: PIRILLO, 2009. 

Quadro 23: Bagunça e arrumação  - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa, visto através dos objetos que 

as personagens femininas escolhem para brincar, como por exemplo: 

uma cuida de um bebê e a outra brinca de fazer comidas.  Entretanto, 

mostra que as duas meninas de personalidades opostas podem ser 

amigas e completarem-se mutuamente. A narrativa resgata de algum 

modo, a possibilidade de sermos diferentes e haver respeito em meio as 

diferenças, porque as diferenças podem se completar. A narrativa 

destaca o comportamento do gênero feminino demostrando que pode 

haver diversidade e não comportamentos únicos padronizados. Dá 

margem a entender-se que é possível haver formas diferentes de ser, 

mesmo sendo-se do mesmo gênero. Deixa transparecer que as meninas 

podem ser bagunceiras. Isso rompe com a imagem de que só os 

meninos podem ser bagunçados.  (Veja abaixo as ilustrações 15 e 16) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. A narrativa abre 

possibilidades de diversas influências na concepção de vida. Abre as 

possibilidades para que as diferenças se completem. (Veja abaixo a 

ilustração 17) 

Fonte: PIRILLO, 2009. 
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IMAGEM 16 – BAGUNÇA E ARRUMAÇÃO 

IMAGEM 17 – BAGUNÇA E ARRUMAÇÃO 

IMAGEM 18 – BAGUNÇA E ARRUMAÇÃO 
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QUADRO 24: CHAPEUZINHO VERMELHO: A VERDADEIRA HISTÓRIA - 

CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

Essa é mais uma versão da clássica narrativa de Charles Perrault no 

século XVII. Tudo acontece na floresta. A personagem principal é uma 

menina. Como personagens secundários - a mãe da menina, a avó e o 

lobo. A menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho mora com a 

mãe e a figura do pai não existe, nem é mencionada. O pano de fundo 

da narrativa são os mesmos fatos da versão original escrita por Charles 

Perrault, mas parece marcar alguns, como por exemplo, a mãe de 

Chapeuzinho Vermelho se ocupa das atividades do lar; Chapeuzinho 

Vermelho quase não saia de casa e passava grande parte do seu tempo 

costurando ou aprendendo a costurar. Esta narrativa foi escrita por um 

autor estrangeiro. 

 

ENREDO 

A narrativa apresenta chapeuzinho Vermelho como uma criança 

tranquila que passa muito tempo em casa e em um dia sai para levar 

bolinhos de leite feitos por sua mãe para a sua avó, pois esta andava 

doente, também levou uma garrafa de leite Chapeuzinho deveria 

atravessar um bosque para chegar à casa de sua avó. No caminho 

Chapeuzinho é interpelada por um lobo. Estabelecem um diálogo 

semelhante ao da versão original de Perrault. Mas nessa versão o lobo 

come a vovó, Quando Chapeuzinho chega à casa da vovó é ajudada 

por um gato que dá dicas sobre a presença do lobo na casa ao invés da 

vovó. É o lobo que a recebe. O lobo tenta comer Chapeuzinho, mas 

não consegue. Com as dicas do gato, ela foge e corre pela floresta por 

um caminho mais curto até a casa dela. Nessa fuga ela perde o seu 

agasalho vermelho com capuz. Mas ela não quer voltar nunca mais 

para a casa da vovó, a fim de buscar o agasalho. 

 

IMAGENS 

As imagens rompem totalmente com a definição que se tem de 

menina, de mãe. Só o lobo mantém proximidade com a referência que 

se tem de um lobo. O caçador não aparece na narrativa em momento 

algum. A menina em certo momento parece ser um menino. 

Assumindo traços na vestimenta considerados hoje unissex. 

 

Fonte: ALMODÓVAR, 2008. 
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Quadro 25: Chapeuzinho vermelho: a verdadeira história -  categorias específicas 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 
ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa,  mesmo assim não existe a presença 

de um pai. A personagem principal, Chapeuzinho Vermelho, aparece 

costurando, mesmo afirmando que não gostava de costurar. A mãe aparece 

cozinhando como forma de demarcar as atividades femininas. Por outro lado, 

os corpos em sua maioria são leves e fluídos e não carregam traços de sexo 

visivelmente demarcados. Há momentos em que os corpos possibilitam a 

leitura das características de “deslocamento”. (Veja abaixo as ilustrações 18 

e 19) 

ETNIA/RAÇA 
Os personagens apresentam costumes e comportamento típicos de pessoas 

que moram no campo, em regiões frias. Os personagens parecem pertencer à 

raça branca. (Veja abaixo a ilustração 20) 

Fonte: ALMODÓVAR, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 19 – CHAPEUZINHO 

VERMELHO:  A VERDADEIRA HISTÓRIA 

IMAGEM 20 – CHAPEUZINHO 

VERMELHO:  A VERDADEIRA HISTÓRIA 

IMAGEM 21 – CHAPEUZINHO 

VERMELHO:  A VERDADEIRA HISTÓRIA 
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QUADRO 26: CHAPEUZINHOS COLORIDOS - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 
ANÁLISES 

CONTEXTO 

São várias narrativas em um só volume. As narrativas acontecem em uma 

floresta, bastante similar à floresta da primeira versão de “Chapeuzinho 

Vermelho” escrita por Charles Perrault no século XVII e posteriormente 

modificada em alguns trechos pelos irmãos Grimm no século XIX perdura 

até os dias atuais, porém passando por diversas atualizações relacionadas à 

conjuntura mais atual.  Essa narrativa intitulada os chapeuzinhos coloridos 

apresenta várias meninas com chapéus de cores diferentes. Esta narrativa foi 

escrita por um autores  brasileiros. 

ENREDO 

A personagem principal é uma menina. A cada narrativa ela apresenta 

características semelhantes, mas não é exatamente a mesma personagem. A 

cada narrativa ela e a vovozinha aparecem com uma roupa de cor diferente, 

assim como demonstram uma personalidade diferente. Como se a cor que 

cobre o corpo dessas personagens correspondesse a uma nova personalidade. 

IMAGENS 

Esses conjuntos de narrativas carregam, como uma das marcas da primeira 

versão de “Chapeuzinho Vermelho”, a semelhança entre as imagens da 

menina, da vovó e do lobo. Essa semelhança mostra a força da narrativa 

clássica original. No entanto, a depender da cor da roupa que a personagem 

esteja usando gera inúmeras mudanças em cada uma das versões apresentada. 

Temos chapeuzinho azul, cor de abóbora, verde, branco, lilás e preto. 

Fonte: TORERO, 2010. 

 

Quadro 27: Chapeuzinhos coloridos - categorias específicas 

 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. O personagem que salva, decide 

e dá solução aos problemas é um homem.  Veja este monólogo que 

chapeuzinho faz para consigo mesma: - [...] “porque eu tenho orelhas 

tão grandes? E ela se respondeu: “Ah, é porque agora já posso 

usar brincos”. Aqui o narrador que assume a primeira pessoa, afirma ter 

orelhas para usar brincos. Isso pode ser visto como uma concepção 

sexista. Será essa a função de uma grande orelha de uma menina/ mulher?  

Não poderia ser para melhor conhecer o mundo pela sua maior captação 

dos sons? Por que não? A personagem Chapeuzinho branco, por exemplo,  

sentia falta de uma figura masculina que a protegesse. A vovó de 

chapeuzinho branco casa com o caçador e aí sim, chapeuzinho passa a ser 

feliz, porque tem a figura de um homem em casa para protegê-la. (Veja 

abaixo as ilustrações 21 e 22) 
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ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. Personagens 

demostram preocupação com a beleza ressaltando o valor da aparência. As 

múltiplas personagens chapeuzinhos que aparecem em cada nova narrativa 

são todas da raça branca, nunca da raça negra. Como são várias narrativas 

em um só livro, em uma delas os personagens apresentam personalidades 
e caráter duvidoso, como: corrupção , farsas  e, mentiras. Com isso o narrador 

quer diversificar as personalidades e criar uma maior aproximação com a 

realidade/verossimilhança. Os personagens apresentam também hábitos modernos 

de consumo exacerbado. (Veja abaixo a ilustração 23) 

Fonte: TORERO, 2010. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 22 – 

CHAPEUZINHOS 

COLORIDOS 

IMAGEM 23 – 

CHAPEUZINHOS 

COLORIDOS 

IMAGEM 24 – 

CHAPEUZINHOS 

COLORIDOS 
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QUADRO 28: COMO UM PEIXE NA ÁGUA - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

O personagem principal é um menino, seu nome é Sebastião. Ele é 

cadeirante e adora viver na água. A narração conta o dia-a-dia de 

Sebastião que são marcados pela ida dele todas as tardes a piscina. A 

relação que Sebastião estabelece com a água é que o faz viver. Esta 

narrativa foi escrita por um autor estrangeiro. 

ENREDO 

A água exerce uma força renovadora em Sebastião que o faz sonhar 

em ser um grande nadador e participar das olimpíadas de 2020. 

Sebastião prefere dias nublados e chuvosos porque assim a piscina fica 

vazia e só ele a ocupa nadando sem parar. 

IMAGENS As imagens mostram mais do que um texto escrito. Mostram a 

superação de Sebastião em relação a sua paralisia. 

Fonte: NESQUENS, 2010. 

 

Quadro 29: Como um peixe na água - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

Nessa narrativa o protagonista é um menino. Mas não há 

elementos que reafirmem a sua sexualidade masculina. Não há 

presença de família ou brinquedos relacionados ao sexo 

masculino. Ao final o personagem masculino aparece em forma 

de sereia, o que ampliou a sua condição de liberdade nos 

movimentos e independência, visto que ele enfrentava uma 

deficiência física das pernas. (Veja abaixo as ilustrações 24 e 

25) 

ETNIA/RAÇA 

A narrativa apresenta elementos de várias etnias ocupando o 

espaço de socialização.  O personagem principal demostra 

dificuldade em relacionar-se com outras pessoas.    Esta é a única 

narrativa do corpus que traz como personagem principal alguém 

com deficiência física. 

Fonte: NESQUENS, 2010. 
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IMAGEM 25 – COMO UM PEIXE NA ÁGUA 

IMAGEM 26 – COMO UM PEIXE NA ÁGUA 
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QUADRO 30: CONTROLE REMOTO - CATEGORIAS GERAIS 

CATEGORIAS 

GERAIS 
ANÁLISES 

 

CONTEXTO 

Uma cegonha leva um bebê para uma família dentro de um cesto e junto leva, também, 

um controle remoto.  Quando os pais descobrem o controle dentro do cesto ficam 

felizes porque a tecla SAP (Serviço de Ajuda aos Pais) traduz tudo o que o bebê tenta 

dizer aos pais. O controle remoto foi sendo usado pelos pais cada vez mais. O menino 

cresceu já estava com sete anos, mas os pais ainda continuavam a usar o controle. 

Agora com a intensão de controlar o menino. Para tanto passaram a usar várias teclas 

como: stop, play, sleep, alarm, repeat, entre outras.  Um dia o controle deixa de 

funcionar e o menino fica perdido, assim como os pais. Os pais descobrem que eram as 

pilhas que haviam sido gastas. Enquanto eles comprar outras pilhas o menino passa a 

fazer o que quer na hora que quer. Quando os pais trocam as pilhas o menino adoece e 

não responde mais ao comando do controle. Os pais vão ao médico e este recomenda 

que seja jogado fora o controle remoto imediatamente e que os pais passassem a ouvir 

o menino e a falar com o menino, caso contrário ele não ficaria bom da doença 

chamada “controlerremotite”. A partir dessa doença é que os pais começam a se 

relacionar com o filho.  Esta narrativa foi escrita por um autor brasileiro. 

ENREDO 

O foco é o distanciamento criado entre pais e filhos em um mundo mediado 

por aparelhos eletrônicos. Mostra que até mesmo a comunicação entre pais e 

filhos pode ser substituída por um controle remoto e ao mesmo tempo as 

consequências que essas relações mediadas pela eletrônica podem apresentar. 

IMAGENS As imagens são muitos alegres, divertidas, e tem como personagem principal 

um menino negro. 

Fonte: FREITAS, 2009. 

Quadro 31: Controle remoto - categorias específicas 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 
ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. O personagem principal é um menino 

e este é educado para ser homem. -  “O tempo passou. O homem e a mulher 

foram se transformando em pai e em mãe e o menino foi aprendendo a ser 

filho. Passaram a ser de fato uma família.” Consta de uma família 

tradicional, entretanto a  mãe muitas vezes assume a frente da educação do 

filho,  estabelece os limites e toma  decisões. Destaco que a mãe tem emprego, 

além das responsabilidades domésticas. Representa um casal moderno. Há uma 

disputa entre o casal pelo controle da criança, que  passa a ser feito por um 

controle remoto. A disputa dos pais  por quem teria mais  autoridade e poder  

sobre a criança. Isto representa claramente a domesticação dos corpos pelas 

instituições, neste caso a família. (Veja abaixo as ilustrações  26 e 27) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. Pai, mãe e filho negros; 

mãe e filho assumem os cabelos com peteados em estilo africano. O pai é 

careca. A narrativa apresenta uma crítica clara à automação. As personagens 

estão mergulhadas na cultura do culto à tecnologia. 

Fonte: FREITAS, 2009. 
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IMAGEM 27 – CONTROLE 

REMOTO 

IMAGEM 28 – CONTROLE 

REMOTO 
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QUADRO 32: CUIDADO COM O MENINO!- CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

A narrativa acontece em uma floresta. De forma indireta é uma versão 

inspirada na antiga narrativa de Chapeuzinho Vermelho. Mas, nessa 

versão o personagem principal é um menino. A narrativa se processa 

toda entre diálogos do menino com o lobo. Apenas no final da 

narração a mãe do menino aparece. Esta narrativa foi escrita por um 

autor estrangeiro. 

ENREDO 

O narrador não menciona o nome do personagem principal.  Ele 

apresenta uma personalidade bem humorada e esperta. Nesta versão o 

menino é bem mais sabido e faz o lobo de bobo. A criança exercita a 

perda do medo vendo que o lobo pode ser enganado com a inteligência 

de uma criança. 

IMAGENS 

Apesar de a narrativa ser originalmente escrita em inglês suas 

ilustrações são mantidas na tradução feita para Língua Portuguesa e 

corresponde perfeitamente a uma criança do sul do país e do centro 

sul, pois a menino é loiro e tem vestimentas bem agasalhadas, mas não 

parece ser de classe rica. Entretanto, seu comportamento é livre e sem 

limites determinados em relação ao seu corpo. 

Fonte: BLUNDELL, 2007. 

Quadro 33: Cuidado com o menino! - categorias específicas 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 
ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa tem como personagem principal um menino. Não apresenta 

normas do padrão da heteronormatividade.  Essa narrativa demonstra 

que o personagem está em “deslocamento”. A mãe aparece sozinha sem 

a presença do marido. Ela assume tudo e não demonstra a necessidade 

dessa proteção masculina, rompendo o padrão de família nuclear.  O 

menino apesar de não aparentar a virilidade e a força do padrão sexista, 

consegue com inteligência e astúcia dominar e prender o lobo. (Veja 

abaixo as ilustrações 28, 29 e 30) 

ETNIA/RAÇA Os personagens humanos pertencem ao mesmo grupo étnico.  São 

brancos e moram no campo. 

Fonte: BLUNDELL, 2007. 
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IMAGEM 29 – CUIDADO COM O 

MENINO! 

IMAGEM 30 – CUIDADO COM O 

MENINO! 

IMAGEM 31 – CUIDADO COM O 

MENINO! 
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QUADRO 34: ESPERANDO MAMÃE - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

A narrativa acontece em 1938 na Coréia quando o país foi ocupado 

pelo império japonês. O narrador  fala de um menino que em um dia 

de muito frio e neve saí para esperar a mãe na estação de trem. A 

criança é muito pequena aparentando 3 a 4 anos de idade. A narrativa 

termina sem a mãe aparecer na estação. Esta narrativa foi escrita por 

um autor estrangeiro. 

ENREDO 

O enredo leva o leitor à possibilidade de criar, construir uma resposta, 

um final para a história. Entretanto, o foco é mostrar os desafios  da 

vida. Diante de um ato cotidiano, rotineiro algo pode sempre acontecer 

com uma pessoa, principalmente quando se está em estado de invasão 

em seu país de origem. 

IMAGENS 

As imagens ao tempo em que trazem a leveza dos traços orientais 

trazem também um sentimento de tristeza ao mostrar a pobreza do país 

e a situação de abandono, decepção e desapontamento da criança que 

não vê sua mãe retornar  para casa. 

Fonte: TAE-LEE, 2012. 

Quadro 35: Esperando mamãe - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. As mulheres sempre 

com crianças pelas mãos ou nas costas. Elas cuidam das crianças 

e executam outras atividades comerciais comuns às mulheres. 

(Veja abaixo a ilustração 31) 

ETNIA/RAÇA 

Esta narrativa apresenta duas etnias - a japonesa e a coreana. 

Todos os personagens são da classe operária. Os personagens 

apresentam fortes marcas culturais. É necessário conhecer esses 

povos para perceber as sutilezas das marcas étnicas. A etnia 

aparece nos costumes e nos modos como os personagens usam o 

corpo. Aqui o corpo é elemento de grande representação cultural. 

Modo de andar, de vestir, de usar os meios de transportes, etc.  

Também a narrativa carrega forte emoção, pois traz à tona muitos 

sentimentos como: perda, tristeza, ausência, saudade, melancolia 

e esperança. 

Fonte: TAE-LEE, 2012. 
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IMAGEM 32 – ESPERANDO MAMÃE! 
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QUADRO 36: FEMININA DE MENINA, MASCULINO DE MENINO - CATEGORIAS 

GERAIS 

CATEGORIAS 

GERAIS 
ANÁLISES 

CONTEXTO 

A narrativa tem uma clara proposta, desde o título, de explicação do que é 

ser feminino e o que é ser masculino. Para tanto, a autora optou por 

capturar frases de meninas e meninos que definissem os conceitos 

colocando o mundo feminino e o masculino sob  ponto de vista de mundos 

opostos destacando a competição existente entre esses dois mundos tão 

diversos. A autora estabelece um diálogo com o leitor sobre impressões 

que são construídas sobre o feminino e o masculino. Esta narrativa foi 

escrita por uma autora brasileira. 

ENREDO 

As explicações dadas pela autora são colocadas de maneira que não se 

localiza claramente quem é o narrador. Desse  modo  não se sabe se quem 

pensa e exprime o pensamento é a própria autora ou se são revelações 

feitas por crianças. O leitor fica na dubiedade e a obra não se fecha. No 

entanto, pude supor que as declarações da autora são contundentes, 

estabelecendo a separação entre o masculino e feminino, não deixando 

possibilidade de haver no menino a feminilidade. Para que as 

interpretações não fiquem presas aos conceitos tradicionais sexistas será  

necessário um largo debate entre leitor e 

interlocutor/professor/profissional de educação sobre a atual discussão de 

gênero. 

IMAGENS 

As imagens são uma retomada do passado, buscando resgatar vários 

brinquedos antigos, além das brincadeiras tradicionais. Leva o leitor a ver 

o ontem próximo ao hoje não tão distante ou separado. O que me parece 

ser um reforço à imagem separatista do mundo feminino do masculino. As 

imagens reforçam os opostos, as grandes diferenças entre ser homem e ser 

mulher. 

Fonte: LEITE, 2011. 

Quadro 37: Feminina de menina, masculino de menino – categorias específicas 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 
ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. O personagem principal é o 

próprio narrador que faz às vezes de menino e de menina, alternando 

suas falas. O foco principal é a tentativa da autora de desconstruir o 

conteúdo sexista das falas das crianças. As imagens apresentam uma 

carga cultural recheada de elementos que são ícones representativos 

da adequação dos brinquedos ao sexo da criança. (Veja abaixo a 

ilustração 32) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. O caldo cultural 

onde a escritora mergulhou a sua narrativa ao invés de causar a 

desconstrução parece que reafirma as formas tradicionais de pensar e 

sentir as identidades culturais. (Veja abaixo as ilustrações 32, 32 e 

33) 

Fonte: LEITE, 2011. 
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IMAGEM 33 – FEMININA DE 

MENINA, MASCULINO DE MENINO 

IMAGEM 34 – FEMININA DE MENINA, 

MASCULINO DE MENINO 

IMAGEM 35 – FEMININA DE MENINA, MASCULINO 

DE MENINO 
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QUADRO 38: GABI,  PERDI A HORA! - CATEGORIAS GERAIS 

CATEGORIAS 

GERAIS 
ANÁLISES 

CONTEXTO 

A narrativa desenrola em um ambiente familiar de classe média baixa 

composta de pai, mãe, uma filha, um filho. O contexto apresenta um 

ambiente de carinho e fraternidade, completamente diferente do 

contexto da família representada no livro PAPAI URSO. Esta narrativa 

foi escrita por um autor brasileiro. 

ENREDO 

A menina é quem vai à busca, autonomamente, da resposta para o 

problema que a aflige, que é a questão do seu pai ser tão ocupado.   Ao 

mesmo  tempo em  que  ela busca explicação para essa questão, ela 

busca resposta precisa para o significado da palavra tempo. 

O foco do enredo é lançar a criança em meio a um dos maiores 

conflitos da modernidade, a luta contra o tempo. 

A menina é curiosa, inteligente e se permite viver esse desejo de 

buscar suas respostas fora da sua casa, permitindo gozar do seu desejo 

de buscar as repostas que a instigam.  Essa atitude avança em relação 

aos papeis determinados para as mulheres historicamente. 

IMAGENS 
As imagens quebram com o tradicionalismo, apresentando uma 

perspectiva fluida, difusa de traços fisionômicos. Pai e filha são pardos 

com cabelos ruivos, com cortes nada tradicionais. Destaca-se que seja 

uma menina a personagem principal 

Fonte: BASÍLIO, 2009. 

Quadro 39: Gabi,  perdi a hora! - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. A família demonstra  

padrão nuclear e o pai é uma figura que concentra toda 

autoridade. O sexismo pode ser visto nas atitudes do pai, no seu 

modo irritado de falar com a criança. A mãe é responsável por 

cuidar das crianças. (Veja abaixo a ilustração 36) 

 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico.  A narrativa 

cresce quando a personagem principal encontra um mendigo e 

fala com ele. Nesse momento marca-se a possibilidade do contato 

entre classes sociais diferentes. A fala da menina é apenas um 

contato rápido sem pretensões de aproximação ou de ajudar o 

mendicante. (Veja abaixo a ilustração 37) 

Fonte: BASÍLIO, 2009. 
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IMAGEM 36 – GABI, PERDI A HORA! IMAGEM 37 – GABI, PERDI A HORA! 
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QUADRO 40: INSÔNIA - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

Nessa narrativa o personagem principal é um menino. O narrador ou a 

narradora não apresenta o nome do menino.  O narrador começa 

dizendo que é “uma história de um menino que, uma noite, não queria 

dormir” e nesta noite o pai e a mãe fazem todas as tentativas para fazê-

lo dormir. Mas o pai consegue fazê-lo dormir narrando sobre um 

menino que também não conseguia dormir. O contexto é totalmente 

permeado de elementos da cultura argentina como tango, imagens de 

do jogador de futebol Maradona. Esta narrativa foi escrita por um 

autor estrangeiro. 

ENREDO 

O enredo se encontra entrelaçado em uma história dentro da outra ou 

uma narrativa dentro da outra. Demostra claramente a influência dos 

contos de Jorge Luís Borges, onde uma narrativa secundária conta a 

narrativa principal. 

 

IMAGENS 

As imagens dos personagens, assim como de todos os elementos que 

formam os cenários são fotografias. Retratam fielmente como uma 

fotografia, além de trazerem elementos em sua composição que 

revelam um núcleo familiar de classe média. 

 

Fonte: SKÁRMETA, 2008. 

 

Quadro 41: Insônia - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 
A narrativa apresenta a  heteronormativa. Mas, mesmo sendo uma 

família nuclear sexista, o pai conta histórias para o filho dormir. 

(Veja abaixo a ilustração 38) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. A narrativa 

traz estímulo ao limite da criança em horário para dormir como 

uma prática normal entre a população de classe média, que se 

destina a educar bem seus filhos. 

Fonte: SKÁRMETA, 2008. 
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IMAGEM 38 – INSÔNIA 
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QUADRO 42: JOÃO ESPERTO LEVA O PRESENTE CERTO - CATEGORIAS 

GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

ANÁLISES 

 

CONTEXTO 

A narrativa passa-se na idade média e conta sobre um menino chamado 

João que vivia em um reino onde tinha um grande castelo cercado por uma 

floresta. Ele morava em uma casa muito pequena abaixo da floresta e depois 

de um rio.  

ENREDO 

Nesse castelo morava uma princesa. Aconteceu que João recebe em sua 

casa um convide para o aniversário da princesa. João passa a dedicar-se à 

construção de um presente para levá-lo no dia da festa para princesa, pois 

dinheiro ele não tinha para comprar nada e sua mãe era muito pobre.  João 

passa por inúmeros desafios, a fim de construir o presente e maiores 

desafios ainda até chegar ao castelo para entregar o presente que era um 

bolo. Até chegar à porta do palácio João não tinha mais o bolo em mãos. O 

bolo foi ficando pelo caminho em muitas barrigas que foram comendo 

como pagamento, para que João passasse pela floresta. Mesmo assim, João 

de maneira  tímida e teimosa conseguiu chamar e atrair a atenção da  

princesa para ser sua amiga e quando João conta à princesa tudo que passou 

até chegar ao palácio ela fica encantada com a estória. É a história que João 

conta que faz a princesa  interessar-se em ser sua amiga. O enredo faz 

alusão à história de Cinderela, mas agora de sexo masculino. 

IMAGENS 
As imagens remetem à atmosfera da idade média. A narrativa é simples, 

instigante, porque é envolvente e valoriza o poder da narrativa como 

elemento que envolve e conquista pessoas. 

Fonte: FLEMING, 2011. 

Quadro 43: João esperto leva o presente certo - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. O menino, personagem principal, 

é criativo, constrói sozinho um presente para uma princesa. Aqui o homem 

corteja a mulher e, como nos contos de fadas, o personagem principal 

enfrenta inúmeras dificuldades até poder se aproximar da princesa. O 

homem aparece com a predestinação não só do cortejo, mas da caça, da luta 

pela presa – a mulher. Mesmo a história acontecendo no ambiente medieval 

é o homem que faz a comida. Isso é um exemplo raro! (Veja abaixo as 

ilustrações 39, 40 e 41). Esta narrativa foi escrita por uma autora 

estrangiera. 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. O personagem principal 

é um menino pobre que vive no campo. A narração retoma o ambiente dos 

condados medievais com seus castelos e suas princesas. Entretanto, a 

narrativa destaca o poder de uma boa história de envolver e conquistar 

pessoas, mesmo que existam grandes diferenças entre elas. 

Fonte: FLEMING, 2011. 
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IMAGEM 39 – JOÃO ESPERTO LEVA O 

PRESENTE CERTO 

IMAGEM 40 – JOÃO ESPERTO LEVA O 

PRESENTE CERTO 

IMAGEM 41 – JOÃO ESPERTO LEVA O 

PRESENTE CERTO 
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QUADRO 44: JUNTA, SEPARA E GUARDA – CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

 

CONTEXTO 

A narrativa apresenta um garoto como personagem principal, seu 

nome não é mencionado. Ele viveu um momento de mudança de uma 

casa para outra casa em outra cidade. Esta narrativa foi escrita por uma 

autora brasileira. 

ENREDO 

A arrumação da mudança é proposta pela mamãe que ele arrume todas 

as coisas em caixas de cores diferentes. Esse movimento de 

desarrumar e arrumar em caixas fez com que ele percebesse a 

importância de cada coisa que ele tem e de cada momento já vivido  

com suas coisas e brinquedos. A mudança provocou no garoto 

estímulos  - à arrumação interior e a renovação de sua vida. 

IMAGENS As imagens são concentradas no garoto, na mãe dele e no cachorro. 

Parecem ser representantes de um núcleo familiar de classe média 

baixa.
.
 São imagens com traços de tendência realista. 

Fonte: DIAS, 2010. 

 

Quadro 45: Junta, separa e guarda - categorias  específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 
A narrativa apresenta a heteronormativa, sendo o protagonista um 

menino. Este reafirma sua sexualidade com o uso de brinquedos 

masculinos. (Veja abaixo a ilustração 42) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico e apresenta 

uma família aparentemente de classe média e branca. A narrativa 

tem um cunho pedagógico dirigido para trabalhar a destreza, a 

habilidade de arrumar coisas. Ao mesmo tempo passa uma ideia 

de trabalhar o desapego, mas que esconde outra verdade que é – 

limpar, tirar o que não se quer mais para dar lugar ao consumo de 

novos objetos. Não se fala em reaproveitar, reciclar. (Veja abaixo 

a ilustração 43) 

Fonte: DIAS, 2010. 
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IMAGEM 42 – JUNTA, SEPARA E GUARDA 

IMAGEM 43 – JUNTA, SEPARA E GUARDA 
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QUADRO 46: LENDAS DA ÁFRICA MODERNA - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

São narrativas de cinco lendas que falam sobre o universo africano. 

Todos os personagens são negros, a primeira fala dos griôs que são 

pessoas que contam histórias para povo, e no século XIII apenas para o 

seu soberano; a segunda fala de meninas ambientalistas que vivem 

plantando e com o suor do próprio corpo regando e fecundando as 

plantas em pleno deserto; a terceira mesmo sem mencionar o nome 

narra a história de Mandela; a última narra sobre um brinco de ouro 

fantástico que pode transformar as vidas de quem estiver usando-o. 

Estas narrativas foram escritas por autoras brasileiras. 

ENREDO As lendas apresentadas têm elementos africanos e brasileiros. Os 

enredos são ricos em detalhes. 

IMAGENS 
As imagens representam a verossimilhança possível com a realidade 

de países africanos. A maior preocupação é mostrar o corpo dos 

personagens e a diversidade no vestir e no cuidar de si. 

Fonte: LIMA, 2010. 

 

Quadro 47: Lendas da África moderna - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa, porque os seus 

personagens assumem os papeis dentro da cultura do binarismo 

feminino e masculino. Dos personagens principais, metade é do 

gênero masculino, a outra do feminino. 

ETNIA/RAÇA 

As narrativas aparecem como um conjunto de lendas inspiradas 

no imaginário africano. Os personagens pertencem a grupos 

étnicos diferentes. As lendas proporcionam o encontro entre a 

verossimilhança e a fantasia. As marcas étnicas são reveladas 

através da forma como os personagens vestem-se, penteiam os 

cabelos, assim como na maneira de sentir e compreender o 

mundo. As narrativas demonstram respeito e reconhecimento pela 

vida e a cultura em territórios africanos. (Veja abaixo as 

ilustrações 44, 45 e 46) 

Fonte: LIMA, 2010. 

 



143 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 44 – LENDAS DA ÁFRICA 

MODERNA 

IMAGEM 45 – LENDAS DA ÁFRICA 

MODERNA 

IMAGEM 46 – LENDAS DA ÁFRICA 

MODERNA 
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QUADRO 48: LILA E O SEGREDO DA CHUVA  - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

Lila é uma menina negra. Ela é a personagem principal dessa narrativa 

que acontece em um cenário inusitado, em uma tribo no Quênia, país 

do Continente africano. O autor e a autora focalizam a grande 

problemática vivida nessa região que é a seca e o as perdas geradas 

pela falta de água. Esta narrativa foi escrita por um autor estrangeiro. 

ENREDO 

Lila preocupada com o agravamento da situação na tribo diante a falta 

d’água resolve buscar a solução. Para tanto, segue a orientação da sua 

avó. Esta ensina-lhe  um antigo ritual para chamar a chuva e Lila 

escuta  atentamente e decide sozinha fazer todo o ritual até  conseguir 

com que chovesse. 

IMAGENS 

As imagens são detalhistas, pois mostram os costumes da vida tribal. 

Ao tempo que fala das perdas e dos problemas enfrentados pelas 

pessoas que moram em regiões de clima muito quente e com escassez 

de chuva.  O foco não está só nos problemas, mas também na beleza 

que o deserto apresenta. Portanto, nas imagens encontrei beleza, leveza 

e uma preocupação com a compreensão do que vem a ser uma região 

desértica com suas diferentes faces. 

Fonte: CONWAY, 2010. 

Quadro 49: Lila e o segredo da chuva - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 
A narrativa apresenta a heteronormativa. Acentua a presença 

masculina em posição de liderança e autoridade. Os homens 

cuidam da caça e as mulheres da comida, da casa e das crianças. 

(Veja abaixo a ilustração 47) 

ETNIA/RAÇA 

É marcante a presença da protagonista negra representando a 

cultura do Quênia. Os personagens pertencem ao mesmo grupo 

étnico. Não há herói nem heroína. A protagonista da narrativa, 

mesmo sendo a responsável pela resolução do conflito, não 

assume o lugar de heroína nem, tampouco, a comunidade a coloca 

em tal posição. É vista como uma pessoa solidária e considera-se  

no mesmo nível hierárquico de todos os pertencentes à sua 

comunidade. A protagonista não é uma pessoa especial com dotes 

superiores, nem precisa desse reconhecimento. 

Fonte: CONWAY, 2010. 
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IMAGEM 47 – LILA E O SEGREDO DA CHUVA 
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QUADRO 50: O GUARDA-CHUVA VERDE - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO Crianças pobres deslocando-se de casa para a escola. Esta narrativa foi 

escrita por um autor estrangeiro 

ENREDO 

Relação estabelecida entre uma menina e o fenômeno da natureza – a 

chuva! Em uma linguagem narrativa poética, o foco é o brotar do 

sentimento de solidariedade, humanidade e compaixão da personagem 

principal, Young-i, em contraposição as reações do grupo de crianças 

que também faziam o mesmo percurso de casa para a escola. 

Apesar de ser um livro que apresenta um contexto de crianças orientais 

de uma pequena cidade, pode-se comparar perfeitamente ao contexto 

de uma favela brasileira. Não obstante sejam tão iguais aos momentos 

vividos na realidade brasileira, fica claro que ocorre em outro país 

distante.  

IMAGENS 

As imagens surpreendem o leitor pela sua suavidade, leveza e realismo 

simultâneos. 

Há páginas em que só existe a imagem, inclusive com página dupla, e 

que permitem a multiplicidade de leituras e intensificação da vivência 

dos fatos e dos sentimentos. 

Fonte: DONG-JAE, 2011. 

Quadro 51: O guarda-chuva verde  - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 
A narrativa apresenta a heteronormativa - meninos brincam de 

luta e meninas conversam e passeiam, deixando claro a dicotomia 

dos gêneros. (Veja abaixo a ilustração 48) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. A narrativa 

poética fala de sentimentos humanos como carinho, afeto e 

solidariedade. A narrativa apresenta uma mensagem clara de 

preocupação com o sentimento de bondade entre as crianças e 

condena a humilhação, o envergonhamento de outros. A etnia 

apresentada é a coreana. Não há misturas étnicas. 

Fonte: DONG-JAE, 2011. 
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IMAGEM 48 – O GUARDA-CHUVA VERDE 
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QUADRO 52: O MENINO QUE ESPIAVA PRA DENTRO - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

Lucas é o personagem principal dessa narrativa. Ele demonstra ser 

uma criança  muito atenta e concentrada, por essa razão, inúmeras  

vezes ele fica calado, olhando para dentro dele mesmo seja dormindo 

ou acordado e lá ele encontra diferentes mundos.  Esta narrativa foi 

escrita por uma autora brasileira. 

 

ENREDO 

O mais importante da narrativa são as viagens que Lucas realiza para 

dentro de si mesmo e vive aventuras, mistérios, encontra coisas 

engraçadas e também faz amigos imaginários. O personagem principal 

pensa em ficar em um sono profundo como ficou Cinderela e a Branca 

de Neve, porque assim ele podia olhar mais fundo dentro dele mesmo. 

 

IMAGENS As imagens têm o foco em Lucas. Ele é o personagem que aparece da 

primeira à última cena. Lucas parece dominar muito bem seu corpo e 

usá-lo livremente nas mais diversas formas de brincar. 

Fonte: MACHADO, 2008. 

Quadro 53: O menino que espiava pra dentro - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa, reforçando o gênero 

masculino caracterizado pelos brinquedos. Tem como 

personagem principal um menino, mas este é sensível e demostra 

capacidade crítica e criativa. O foco da narrativa é a subjetividade 

do personagem, os sentimentos e as emoções que a fantasia 

proporciona e o reforço ao padrão de masculinidade.  (Veja 

abaixo a ilustração 50) 

ETNIA/RAÇA O personagem principal é de raça branca, vive no meio urbano e 

constrói um mundo imaginário. (Veja abaixo a ilustração 49) 

Fonte: MACHADO, 2008. 
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IMAGEM 49 – O MENINO QUE ESPIAVA PRA DENTRO 

IMAGEM 50 – O MENINO QUE ESPIAVA PRA DENTRO 
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QUADRO 54: OBAX - CATEGORIAS GERAIS 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

Obax é uma menina negra que vive em uma tribo, no oeste da África em 

uma área de savana. Obax é a personagem principal dessa narrativa e ela 

conta as suas aventuras e seus sonhos. O significado do seu nome é flor. 

Tudo em volta da tribo apresenta cores fortes e vibrantes criando um 

contexto de simplicidade, pobreza (para os padrões da nossa sociedade), 

mas carregado de vivacidade. Esta narrativa foi escrita por um autor 

brasileiro. 

ENREDO 

A menina chamada Obax tem muitos sonhos. E na sua imaginação era 

possível um dia chover flores. Ela planta uma árvore e um dia dessa árvore 

caí ao chão uma chuva de flores, realizando assim o que ela tanto previa que 

aconteceria. 

IMAGENS 

As imagens trazem os traços corporais de tribos africanas, assim como 

revela seus costumes, e algumas formas de tratar a vida. São imagens de 

cores fortes que contrastam com o deserto da savana. São imagens 

híbridas.
34

 

Fonte: NEVES, 2010. 

 

Quadro 55: Obax - categorias específicas 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa, com acentuadas marcas sexistas: 

os homens lavram a terra e as mulheres cuidam dos afazeres domésticos. Ao 

mesmo tempo, a narrativa mostra avanços significativos colocando uma 

mulher, negra e africana, como protagonista, assumindo papéis que 

historicamente foram designados a homens: “ela já havia caçado ovos de 

avestruz [...]. [...] e enfrentado ferozes crocodilos.”, demonstrando a 

superação do sexismo.  (Veja abaixo a ilustração 51) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. A relação das crianças 

com a floresta, onde exatamente se cultuam os valores étnicos, é mostrada 

com realce nos perigos que as crianças enfrentam e que deixa entender que 

viver na floresta é um grande desafio.  

Fonte: NEVES, 2010. 

                                                           
34

Canclini (2000) apresenta a ideia de Culturas Híbridas a partir de questões como o desmoronamento de 

conceitos tradicionais que segregam o erudito do popular, por exemplo, além de todos os categorias como 

subalterno, hegemônico, tradicional, moderno. A cultura popular, por exemplo, tem hoje uma nova 

modalidade de organização, de hibridação das tradições de classes, etnias, e nações, manifestações que 

requerem novos conceitos.  
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IMAGEM 51 – OBAX 
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QUADRO 56: PAPAI URSO - CATEGORIAS GERAIS 

 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 
A narrativa desenrola-se em um ambiente familiar de classe média composto de pai, mãe 

e uma filha chamada Ana e ela é a personagem principal.  Esta filha apresenta atitudes 

questionadoras, demonstrando raciocínio lógico indutivo e associativo diante de cada 

descoberta. Esta narrativa foi escrita por uma autora estrangeira. 

ENREDO 

Consta de uma menina que convive com um pai em estado permanente de estresse. Esse 

estresse leva-o a distanciar-se dela, negligenciar das responsabilidades de participação na 

vida da criança. O pai apresenta traços de agressividade e grosseria. O enredo mantém-se 

fiel aos conflitos e dramas das tradicionais famílias latino-americanas, no entanto, já 

apresenta alguns traços de rupturas com o tradicional, como por exemplo, Ana sai de 

casa para fazer, sozinha, algumas descobertas na rua. 

A autora, ao caracterizar o personagem masculino (pai), ao tempo em que ele demonstra 

seu desprezo à filha, à casa e à esposa, todas essas atitudes são atribuídas ao imenso 

estresse em que ele vive. 

 

IMAGENS 

As imagens são ricas pela multiplicidade das formas como o  ser humano é apresentado  

– desde a 2ª capa e folha de guarda até a folha de guarda e 3ª capa, apresenta uma grande 

variedade  de faces humanas e  animais, em que é possível ler-se   a representação de 

pessoas  expostas ao estresse  da luta pela sobrevivência da modernidade. 

Há uma liberdade gestual, e liberdade na aparência. Não há sofisticação em nenhum dos 

personagens. Mantêm-se modos considerados educados, fiéis à tradição pequena 

burguesa, como sentar-se à mesa e utilizar-se de colher para tomar sopa. 

Fato importante é ser uma menina a personagem principal. Em vários momentos, ela 

aparece com o cabelo solto e absolutamente crespo. A menina e sua mãe, ambas 

possuem cabelos quase indefinidamente crespos. Ambas são brancas e de cabelos pretos. 

A imagem do personagem masculino não aparece, a não ser seus pés e suas calças, 

revelando-se apenas no final da narrativa e na 4ª capa. 

Ana aparenta ter entre quatro e cinco anos. Sua mãe é representada vestindo uma roupa 

como um avental protetor, permeado de inscrições como uma lista de compras de 

supermercados, contas a pagar e outras obrigações domésticas que aparentemente são 

sua responsabilidade naquele núcleo. 

Quando o pai chega ao ápice do seu estresse, passou a ser representado como um urso e 

somente sua sombra passa a ser vista. 

 

Fonte: EUDAVE, 2011. 
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Quadro 57: Papai urso - categorias específicas 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a heteronormativa. A presença masculina do pai aparece em 

posição de extremo autoritarismo e violência: “O pai chutava Pipo, o cachorro”. 

A mulher, a mãe da personagem principal, que é uma menina,  é passiva e paciente. 

Ambas demonstram claro temor à figura do pai. O personagem masculino mostra-se 

avesso ao diálogo e mantem-se ausente da relação familiar. Apresenta um conflito 

muito real, que é a reação considerada típica dos homens - de exacerbação da 

autoridade demonstrada por muitos pais em núcleos familiares reais. Isso é um 

conflito grave e comum em relações heterossexuais tradicionais. Esses conflitos 

envolvem marido, mulher e filhos. (Veja abaixo as ilustrações 52 e 53) 

ETNIA/RAÇA 

Essa narrativa apresenta valores de uma família nuclear tradicional. E a figura 

paterna permaneça na posição de domínio e superioridade até o desfecho da 

narrativa. Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. As duas folhas de 

guarda e 3ª e 4ª capas são ricas em imagens de pessoas e dois animais 

personificados de homens. Esse quadro de pessoas é composto de uma unidade 

racial. Só aparecem brancos. 

Fonte: EUDAVE, 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 52 – PAPAI URSO IMAGEM 53 – PAPAI URSO 
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QUADRO 58: TANTO, TANTO! - CATEGORIAS GERAIS 

 

 

CATEGORIAS 

GERAIS 

 

ANÁLISES 

CONTEXTO 

A narrativa tem como personagem principal um bebe negro. Aliás, 

esse é um salto de qualidade que demonstra a consonância com os 

valores multiculturais e a diversidade. A inovação que este livro 

apresenta é exatamente porque o personagem principal é negro, e, 

além disso, este aparece como imagem de capa do livro. No entanto, 

mantém a predominância de ser do gênero masculino como a maioria 

dos personagens principais das narrativas infantis mais tradicionais e 

didáticas, até os dias de hoje.  Essa narrativa é pura emoção, porém, 

sutil e suave, demonstrada pelos adultos através de gestos e das 

palavras. O bebê representa intensos laços afetivos com o núcleo 

familiar, que parece ser da classe média baixa, ou seja, classe 

trabalhadora, visto que o livro é escrito por uma inglesa de Londres, a 

ambientação da casa, das vestimentas usadas, dos adornos usados 

pelos personagens são típicos da classe trabalhadora e especialmente 

de etnia negra. Esta narrativa foi escrita por uma autora estrangeira. 

 

ENREDO 

Como personagem principal é um bebe são pontuadas todas as ações 

dos adultos referentes a essa criança. É apresentado um dia do 

cotidiano da família, que é aniversário do pai. Mas, as cenas da 

primeira página à última destacam a relação dos adultos com o bebe. 

Essa relação é pautada de carinho, acolhimento. 

 

IMAGENS 

A autora se esmera nos detalhes da postura de corpo, a informalidade 

da relação, alegria trazida em cada pessoa que ia chegando para festa. 

Sinto-me confortável em afirmar que a autora é fiel a valores e modos 

das comunidades negras multiculturais. Digo isso por ter convivido  

com comunidades negras britânicas (de origem caribenha, africana e 

indiana), assim como as comunidades norte-americanas e brasileiras. 

São valores de dimensões amplas e flexíveis típicas de uma população 

que viveu a virada cultural dos anos 60.  Digo valores amplos, pois 

cada personagem se veste de uma maneira, cada um carrega consigo os 

diferentes falares que representam suas tribos sociais ou grupos 

sociais. Não há uma uniformização no comportamento social. É visível 

uma atmosfera de descontração nas atitudes de todos os adultos 

reunidos em uma sala. 

 

Fonte: COOKE, 1997. 
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Quadro 59: Tanto, tanto! - categorias específicas 

 

 

CATEGORIAS 

ESPECÍFICAS 

 

ANÁLISE 

ID
E

N
T

ID
A

D
E

 

GÊNERO/SEXO 

A narrativa apresenta a  heteronormativa. O personagem principal 

é um menino. É uma família nuclear, onde a mãe cuida dos 

afazeres domésticos e o pai trabalha fora de casa. . (Veja anexa a 

ilustração 54) 

ETNIA/RAÇA 

Os personagens pertencem ao mesmo grupo étnico. Todos os 

personagens são negros. Assumem claramente as marcas da 

cultura negra americana. A narrativa tem forte caráter de realismo 

social. Além disso, apresenta uma carga afetiva e laços de união. 

A criança não é um fardo, mas um presente, uma alegria. (Veja 

abaixo as ilustrações 55 e 56) 

Fonte: COOKE, 1997. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEM 54 – TANTO, TANTO! IMAGEM 55 – TANTO, TANTO! 
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Resgato o objetivo geral dessa investigação que foi: analisar as dimensões 

corporais identitárias apresentadas nas narrativas escritas para crianças com base nas 

teorias sociológicas, filosóficas e antropológicas. O levantamento das categorias de análise 

acima responde a este objetivo geral. No entanto, os objetivos específicos serão 

respondidos a seguir com a apresentação dos achados e o que eles revelaram. Assim, 

retomo aqui os objetivos específicos (1): revelar os achados através das categorias de 

análise, tais como: raça, etnia, sexo e gênero; e (2): identificar os bens culturais e 

simbólicos, transmitidos através do conteúdo das narrativas. Abaixo apresento o gráfico 

com os achados revelados através da análise do corpus: 

 

Quadro 60: Legendas do Gráfico 1: Achados do Corpus de Análise 

 

Código Título 

A1 Cultura Eurocêntrica 

A2 Prodomínio da Heteronormatividade 

A3 Predomínio da Família Nuclear 

A4 Personagem Deficiente 

A5 Valorizam o Corpo  

A6 Imagem Projetada pelo Corpo 

A7 Ilustradas por Homens  

A8 Ilustradas por Mulheres 

A9 Mulher Protagonista 

A10 Homem Protagonista 

A11 Protagonista Negro 

A12 Personagem Ruivo com Cabelo Crespo 

A13 Padrão de Heteronormatividade 

A14 
Autores Nacionais que contemplam as especificidades da nossa 

Cultura 

A15 
Obras nacionais que envolvem problemáticas da realidade nas escolas 

públicas 

A16 Narrativa com elemento de ludicidade e a comicidade 

A17 Narrativas que apresentam verossimilhança  

A18 Corpos fluidos 

A19 Corpos em deslocamento 

A20 Autores Nacionais 

A21 Autores Internacionais 
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Gráfico 1: Achados do Corpus de Análise 

 

 

 

As narrativas analisadas apresentam por um lado uma força libertadora, mas ainda 

não rompe com certas fronteiras dos modos e dos costumes tradicionais, a exemplo da 

família nuclear, a quase ausência do negro, do indígena, do pobre, do deficiente, do albino, 

do gordo, do homossexual, da lésbica, do transgênero. A ocultação desses sujeitos nas 

narrativas reforça o desconhecimento da realidade pela criança e estimula o lado mais 

perverso da escola – lugar de humilhação, de exposição pública, do envergonhamento, e 

do não empoderamento. 

Encontrei a marca da literariedade, mas este não parecia ser um lugar onde se 

pudesse expande as possibilidades do existir humano, nem no plano real, nem no  

imaginário. Porque anulam a presença de grupos sociais em estado de vulnerabilidade 

social. Como podemos ocultar das crianças as múltiplas verdades? Sem a aceitação, o 
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domínio e o conhecimento do nosso corpoalma não construímos o empoderamento das 

camadas excluídas. 

As narrativas na sua maioria não apresentam corpos dóceis, e sim corpos que se 

aproximam da mutabilidade e flexibilidade que gera autonomia para moverem-se dentro 

dos espaços sociais. Apesar disso, não são corpos que representam pessoas de grupos em 

estado de vulnerabilidade social. Levei em conta as formas de representação expressas 

nessas narrativas e ilustrações compreendendo representações, também, segundo Minayo 

(1994, p. 71): “[...] Como pensamentos, ações e sentimentos que expressam a realidade em 

que vivem as pessoas, servindo para explicar, justificar e questionar essa realidade”. Em 

alguns casos essa forma é acentuada, às vezes reforçada com a utilização da linguagem 

pedagógica. Percebo que ainda as narrativas escritas para crianças são meios em que os 

autores/as utilizam para fins pedagógicos de ensinamento, de forma subliminar, 

perpassando partes do conteúdo como, por exemplo, a narrativa intitulada Bagunça e 

arrumação de Marília Pirillo. 

Outro aspecto a ser ressaltado são os conteúdos que trazem as marcas da 

diversidade de raça e etnia de forma mais evidente. Estes, em sua maioria, aparecem nas 

narrativas escritas por autores/as estrangeiros/as. As narrativas dos/das escritores/as 

brasileiros/as ainda se mantêm presas, em sua maioria, aos padrões dos limites culturais 

hegemônicos
35

, fiéis à tradição das elites econômicas e culturais. As obras brasileiras não 

contemplam a diversidade das etnias que existem no Brasil, por exemplo, não encontrei 

nesse corpus nem uma obra que cite as etnias indígenas ou os remanescestes de 

quilombolas. Acredito que as narrativas deveriam revisitar as tradições e mitos brasileiros, 

os quais, aliás, apregoam uma visão totalmente atual da sustentabilidade, do respeito e 

equilíbrio de vida no planeta. 

Mas, encontrei duas obras brasileiras - Obax de André Neves e Lendas da África 

Moderna de Heloísa P. Lima -, que apresentam ricos elementos da nossa 

multiculturalidade.  Uma das obras é um conjunto de lendas representativas das etnias 

africanas, o que me parece um abrir de fronteiras para a diversidade. A carga de 

subjetividade em algumas narrativas chega a se aproximar da linguagem poética, como a 

                                                           
35

 A definição do termo “hegemonia”, segundo Houaiss , consta que “na tradição marxista, liderança política 

calcada no consentimento e não na violência, especialmente aquela que, na luta de classes, o proletariado 

industrial exerce sobre o campesinato e sobre outros grupos submetidos da sociedade; em Gramsci (1981-

1937), forma de exercício do poder, comum às sociedades modernas e a um projeto de construção gradativa 

do comunismo, em que instrumentos, como a geração de consenso, alianças e convencimento no âmbito 

cultural, são priorizados em detrimento da violência.” (HOUAISS 2001, p.1510). 
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narrativa: “Esperando mamãe”, ao termino da leitura eu estava tomada de muita emoção. 

Estou certa que essa mesma sensação atingirá outros leitores em qualquer idade, pois toca 

no que é similar em todos os humanos. 

A narrativa - Lendas da África Moderna de Heloísa P. Lima abriga quatro 

narrativas, duas delas são protagonizadas por homens e outras duas por mulheres. Apenas 

uma obra, Feminina de menina, masculino de menino de Márcia Leite, possui uma 

narrativa que distribui de forma igualitária o protagonismo entre homens e mulheres, 

embora carregue consigo um tom depreciativo sobre a figura da mulher e tem uma 

unanimidade cultural heteronormativa.  

Saliento que encontrei obras onde o apelo ao sexismo é construído de diversas 

maneiras, tais como: a recorrência da presença do cão como animal de estimação dos 

protagonistas do gênero masculino, enquanto que o gato representa o apelo ao carinho, à 

meiguice e à doçura, estavam amplamente associados às meninas. Esses elementos hoje 

perpassam a imagem dos felinos construída por alguns personagens americanos como 

“Hello Kitty”. Encontrei apenas uma narrativa onde a personagem principal é uma menina 

e possuí um cachorro, mas esse cachorro era muito frágil e sofria maltratos do pai da 

menina (Papai Urso de Cecilia Eudave). 

  Entre as narrativas analisadas encontrei apenas quatro que apresentavam 

etnias/raças diferentes, tais como: Obax de André Neves e Lendas da África Moderna de 

Heloísa P. Lima, Esperando Mamãe de Lee Tae- Lee, O guarda-chuva-verde de Yun 

Dong-jae 

Fica claro que a maioria das narrativas escritas por autores/as brasileiros mantém 

com maior vigor o compromisso com a ética e a cultura da elite brasileira, nos seus modos 

e modas, levando-me a entender que essas são as maneiras, as quais os/as autores/as  

assumem e parecem acreditar serem as formas corretas. Vejamos a observação de Freitas e 

Finco (2011) acerca disso: 

 

No processo cotidiano de educar e cuidar, os estereótipos e mensagens 

pejorativas relacionadas ao gênero e à raça vão sendo impressos nos 

corpos de meninos e meninas de acordo com as expectativas dos adultos, 

que fazem parte da forma como uma determinada sociedade concebe o 

que significa ser menino e ser menina, ser branco e ser negro ( FARIA E 

FINCO, 2011,p.67). 
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Estas narrativas apresentam afirmações de continuidade de com o ideal 

eurocêntrico a ser atingido. Por outro lado, os escritores/as estrangeiros avançam 

apresentando um conteúdo mais diversificado, abrindo fronteiras para as múltiplas 

culturas e não colocando um único modelo étnico/ racial.  

É necessário identificar que há uma tendência nas narrativas analisadas ao 

realismo, mas estão distantes de abordar fenômenos como: um casal gay assumido e 

vivendo em uma sociedade heteronormativa terem padrões conjugais heteronormativos, 

onde um assume o papel de homem e o outro de mulher. Este comportamento é 

comumente denominado de ativo e passivo, porque a virilidade é sempre relacionada 

àquele que apresenta mais força, mais atividade, ação e domínio. Exemplos como este faz 

parte do nosso dia-a-dia entre a população de nossos/nossas estudantes.  

  O percentual da participação de homens e mulheres na escrita de narrativas para 

crianças no corpus analisado denota a forte participação dos homens assumindo a 

produção das narrativas para crianças. Sem querer adentrar no mérito dessa questão, pois 

fugiria do foco dessa pesquisa, mas, no entanto, é um registro que não deve ser ignorado, 

visto que as mulheres historicamente não conseguem ocupar um lugar igualitário na 

produção intelectual literária infantil brasileira, pois ainda a intelectualidade é considerada 

um mérito dos homens. Além disso, esse percentual deve refletir de alguma maneira na 

construção das narrativas, nas quais, mostram-se distantes da renovação dos valores que 

naturalmente envolvem os questionamentos sexistas. Que aparece com atitudes opressoras 

como explicita Foucault (2011) esclarecendo a dimensão do corpo como lugar de poder, 

doutrinamento, manipulação, humilhação, repressão. Isto fica visível da narrativa - Papai 

urso de Cecília Eudave. 

Mauss (2003) complementa quando apresenta os modos de adestramento do ser 

humano, através das tradições transmitidas, técnicas, as quais os corpos são submetidos e 

demonstra o corpo como a nossa primeira ferramenta, isso fica claro em todas as 

narrativas, porém destaco apenas – Controle remoto de Tino Freitas. 

Breton – traz o homem como produtor das qualidades do corpo na interação com 

outros, imerso num campo simbólico essa ideia se manifesta na narrativa – A árvore 

Generosa de Shel Silverstein.  

Já Elias – explicita o lugar do corpo no processo civilizatório. Mostra que o 

conceito de civilização expressa o que o ocidente pensa de si mesmo. Isso é representado 

na narrativa – Feminino de menina, masculino de menino de Márcia Leite. 
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5 ÚLTIMAS PALAVRAS E/OU AS PRIMEIRAS DE OUTRAS PESQUISAS 

 
“A infância é ver o mundo como algo que não está acabado. Aquele 

adulto que não se surpreende com nada,  sinto dizer, mas está morto”.  

 

                                       Mia Couto 

 

  Escolhi como objeto dessa investigação a materialidade e subjetividades dos 

corpos presentes nas narrativas e nas imagens (ilustrações) escritas para crianças, as quais 

formam o acervo do “Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE): leitura e 

biblioteca nas escolas públicas brasileiras/2012”. 

A partir daí surgiu a seguinte pergunta: quais os significados dos corpos, dos 

sentimentos, dos valores disseminados, através das imagens e das narrativas escritas para 

crianças? Os corpos analisados nas ilustrações, assim como as narrativas escritas não 

apresentam uma postura única, deixando às vezes de serem rígidas, como já foi entre os 

anos 1940 a 1970
36

. Portanto, posso afirmar que esses corpos traduzem uma transição, 

uma mutação temporal de si mesmo em termos de gênero e etnicidade. Então, no corpus 

analisado temos imagens que representam a rigidez e pureza estética dos anos de 1950, de 

outro lado percebe-se a ruptura com os “bons modos” e encontro imagens fluídas, leves, 

determinadas, fortes aproximando-se a um estado de deslocamento.  

Assim, retomo a minha tese afirmando que: o conjunto de 200 títulos, 

distribuídos nas escolas públicas e em Creches, Pré-escolas e anos Iniciais do Ensino 

Fundamental (considerando o limite da faixa etária de 0 a 10 anos), apresentam 

parcialmente pluralidades nas corporificações, sentimentos e valores humanos; e 

também apresentam parcialmente conteúdos flexíveis, com significados, sentidos e 

identidades em consonância com o multiculturalismo. 

 A maioria das narrativas foi escrita nos anos 2000 e estas se apresentam com 

movimentos flexíveis, dinâmicos, confortáveis e muito próximos do que almeja a criança, 

dos dias atuais.  

Embora, em sua maioria não apresentem conteúdos em consonância com a 

atualidade, pois se em apenas duas narrativas o conteúdo não está atrelado à 

heteronormatividade que são: Aqui é a minha casa de Jérôme Ruillie e Cuidado com o 
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menino de Tony Blundell, portanto, concluo que as narrativas ainda não assumem, em sua 

maioria, o respeito à pluralidade de identidades.  

Percebo algumas mudanças significativas em relação às narrativas escritas para 

crianças desde os anos de 1980
37

. Considero essas mudanças um avanço na abertura e 

amplitude dos temas tratados, pois eles tornaram-se mais verossímeis. Levo em conta que 

essa mudança também se deu na produção Literária Infanto-juvenil internacional. Por isso 

reafirmo que o acervo analisado, este apresenta vantagens quando abre as fronteiras 

brasileiras para que autores atuais estrangeiros possam através de suas narrativas 

estabelecerem o intercâmbio cultural.  Por outro lado, a nossa própria produção nacional 

ainda não comtempla as especificidades da nossa rica cultura.   

 Tendo a considerar que as narrativas trazem valores estreitos quanto ao conjunto 

de valores morais, ético e estéticos atuais. Porque se elas estivessem em sintonia com o 

momento histórico atual apresentariam formas mais amplas que abraçassem a diversidade 

nos modos e maneiras de usar o corpo, até porque hoje os corpos e as identidades, como 

explica Hall (2006), estão em deslocamento - não apresentam um gestual nem masculino 

nem feminino, pois estamos diante de uma efervescência de identidades advindas dos 

movimentos sociais. Assim, como concebe Hall (2006) as identidades são formadas 

através de um sentimento de pertencimento a uma cultura que cada um assume e esta sofre 

também movimentos de deslocamentos por receber fortes influências da globalização. 

 Entendo, também, que algumas das narrativas não só transmitem a docilidade dos 

corpos, como explicitou Foucault (2011), mas já apontam corpos flexíveis, mutáveis, que 

agilmente deslocam-se com o movimento da globalização. Facilmente assumem novas 

identidades. Não são apenas corpos dóceis, e não tão submissos, porque eles precisam ser 

ágeis, rápidos para autogerirem o seu deslocamento assumindo novas identidades com 

maior velocidade. Hall (2006) deixa entender que o que se busca são sujeitos humanos 

mutantes. Sendo assim, constato que as narrativas não comtemplam o multiculturalismo 

nacional, mas abrem fronteiras para outras culturas.   

Cabe lembrar que as vivências de gênero acontecem desde a mais precoce idade 

quando as crianças começam a diferenciar o que supostamente pertence ao mundo 

masculino e ao feminino. Portanto, os profissionais da área de educação precisam buscar 

formas de abraçar, acolher as diversas maneiras com que os corpos das crianças se 

apresentam em sala de aula. Devem perceber que as narrativas que temos, em sua maioria, 
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ainda não representam os diversos tipos de corpos de crianças. Há, verdadeiramente, 

crianças que apresentam gestuais mais leves, mais delicados e são meninos. Do mesmo 

modo, há meninas que apresentam um gestual mais forte, até mais agressivo e nem por 

isso deixam de ser meninas, nem mesmo diante de um possível estado de deslocamento de 

gênero (Hall, 2006). Vejo que as narrativas analisadas representam, em parte, as marcas 

identitárias a partir da raça e do sexo como elementos essenciais na construção da 

identidade.  

A “corpolatria”, discutida por Le Breton (2009) está presente nas narrativas em 

todos os momentos em que se estimula extrema vaidade e a beleza. Existe também o 

“cuidado de si” do ponto de vista platônico e discutido por Foucault (1982).    

 Quais os elementos que considero mais relevantes para o desenvolvimento e 

empoderamento do corpoalma?  O que considero mais relevante para o desenvolvimento 

intelectual e social pleno é a aceitação e respeito ao corpoalma da criança por parte do 

adulto responsável ou por parte daquele que interage com a criança. Este adulto deve ter 

ações tão inclusivas como um abraço, que quase que universalmente é um gesto de 

aceitação e aconchego. E as narrativas escritas para crianças podem muito bem vir a ser a 

metáfora desse abraço. 

Os achados podem ser ferramentas para que os profissionais da área de educação 

ampliem sua compreensão sobre as possibilidades de múltiplas leituras das narrativas 

escritas para crianças, assim como percebam as fronteiras dos conteúdos, os quais às vezes 

apresentam uma força estética libertadora, mas ainda que não rompe com as fronteiras dos 

modos e costumes tradicionais. 

 Acredito que é necessário não aceitar os modos de dominação exacerbados que 

delimitam as formas de existir do nosso corpo e do corpo do outro. Estabelecemos ainda 

na prática normas muito rígidas invasoras e não libertadoras e que são elementos que 

reforçam o não empoderamento. Como por exemplo, ditar e obrigar a criança a uma única 

maneira de sentar-se durante a aula, dirigir-se a criança de forma agressiva e impaciente 

quando esta não responde aos limites impostos em relação ao uso do seu corpo em sala ou 

nos espaços da escola. Presenciei uma professora não permitir que uma criança sentasse 

com as pernas cruzadas na cadeira. Na minha compreensão nossos ancestrais indígenas só 

sentavam assim, mas isso não se leva em conta, pois faz parte de um passado. No entando, 

isso está impregnado na história social do nosso corpo e nosso corpo ainda sente 

necessidade de usar modos e maneiras dos nossos ancestrais.  Essas necessidades de 
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explorar o uso do corpo quando estamos fazendo, realizando atividades é fundamental 

para o autoconhecimento e consequente domínio de si. Impressiona-me como o uso do 

corpo em sala e nas dependências da escola incomoda e irrita tanto os profissionais que lá 

atuam. Isso traduz plenamente o desconhecimento de todo o caminho aqui apresentado no 

Estado da arte sobre o corpo e o corpo da criança. 

Se não tivermos em primeiro lugar o empoderamento sobre o nosso corpo, como 

poderemos exercer o empoderamento no âmbito social – ou melhor, assumir as nossas 

identidades? Do que vejo na prática em salas de aula, chega a transformar-se em 

perseguição ao corpo e o mais perverso é quando se assume essa postura em relação à 

criança. Pior ainda se a criança for negra, aí a repressão ainda é maior. 

 As narrativas que trazem personagens negras não compõem um terço da totalidade 

analisada. Ainda temos poucos autores/as brasileiros/as que falam dos negros nas suas 

narrativas para crianças.  De acordo com Faria e Finco (2011): 

 

Meninos e meninas sofrem diferentes formas de violências ao longo da 

infância e do processo de constituição de suas identidades. Um processo 

semelhante acontece no processo de construção do pertencimento racial, 

no processo de construção das identidades da criança negra. Pesquisas 

sobre as relações entre adultos e crianças e entre crianças, a partir do 

recorte racial, têm denunciado diversas formas de discursos e práticas 

segregadoras, que influenciam no desenvolvimento da autoconfiança e 

autoestima das crianças negras. [...]  

Diante dessas questões, compreendemos que ultrapassar as 

desigualdades de gênero e de raça pressupõe compreender o caráter 

social de sua produção, a maneira como nossa sociedade opõe, 

hierarquiza e naturaliza as diferenças, reduzindo-as às características 

físicas, tidas como naturais, consequentemente imutáveis (FARIA; 

FINCO, 2011, p. 63).  

 

Defendo a importância de que a formação de educadores/as seja permeada de 

discussões mais aprofundadas com bases sociológicas dos sentimentos como calma, 

paciência, respeito e aceitação.  Esses são os sentimentos que deveriam ser mais 

trabalhados entre nós profissionais da área de ensino como um todo. Por exemplo, quando 

repenso o significado da palavra tolerância, vejo os limites estreitos que ela assume na 

língua portuguesa. Esta palavra veio à tona nos discursos e documentos oficiais dos órgãos 

e governos nos anos 1990 e 2000. Inclusive em 1996, a Assembleia-Geral da Organização 

das Nações Unidas (ONU)
38

 decretou a data de 16 de Novembro como Dia Internacional 
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da Tolerância, um dia que, anualmente, se dedica à organização de atividades orientadas a 

promover a tolerância. Mas essa palavra também pode esconder sentimentos que não 

condizem com as mudanças que a realidade social impõe.  Segundo Dicionário Houaiss - 

da língua portuguesa (2001), TOLERÂNCIA é:  

 
[...] ato ou efeito de tolerar, indulgência, condescendência; qualidade ou 

condição de tolerante; tendência a admitir-nos outros; maneiras de 

pensar, de agir e de sentir diferentes ou mesmo diametralmente opostas 

as nossas (nas relações sócias) [...] regra geral, licença, dispensa; 

diferença ou margem de erro admissível em uma relação a uma medida 

ou a um padrão. (HOUAISS, 2001). 

 

De acordo com as reflexões de Aquino (2001): 

 

Somos intolerantes com os animais e, muitas vezes, não suportamos os 

latidos do cão, os miados do gato, o canto dos pássaros etc. Em O 

Grande Massacre dos Gatos, Robert Darnton relata alguns episódios da 

história cultural francesa, que incluem os rituais medicinais e a própria 

matança dos gatos. Os gemidos e os gritos desses animais estavam 

relacionados à feitiçaria, orgia, traição sexual, baderna e massacre, bem 

como também poderiam curar muitos males. 

A intolerância “moderna” tem diferentes aspectos e graus de 

manifestação. Em qualquer lugar, seja no trabalho, na academia, no 

cinema, na boate, no restaurante, na casa, na rua, na praia ou no 

botequim, a intolerância está presente. Somos intolerantes, quando nos 

deparamos com pessoas que não comungam com os nossos modelos, 

com as nossas visões de mundo, com as nossas ideologias; quando não 

elogiam nossas vestimentas ou não valorizam  nossas escolhas    pessoais 

(AQUINO, 2001). 

 

Reflito o significado da palavra tolerância, assim como a sua dimensão filosófica, 

parece-me interessante que o que se tolera é tudo aquilo que é diferente dos nossos modos 

de agir, sentir e pensar. E, portanto, quem tolera está, a priori, numa situação de 

superioridade em relação aquele ou aquilo que é tolerado. Tolerância subentende-se que se 

chegou ao limite máximo da aceitabilidade. Por isso, questiono o uso do termo tolerância 

quando trabalhamos com sujeitos sociais de diferentes raças e etnias, diferentes gêneros e 

sexos. Não trabalho como professora tolerando o que é diferente de mim ou dos meus 

princípios. Acredito que devo aceitar os estudantes como eles se apresentam a mim ou 

então como posso fortalecer a inclusão social? Muitos de nós usamos o termo tolerar, 

porque não conhecemos o que supomos conhecer, e, então rejeitamos e no limite máximo, 

toleramos. Precisamos conhecer aquilo que desconhecemos, precisamos conhecer o outro 

com seu “corpoalma”. 
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Como escrever narrativas para crianças sem apresentá-las o conhecimento, os 

valores, os costumes que temos nesse país continental? Como as crianças brasileiras 

podem valorizar e respeitar o que não conhecem?  Espero que esses achados possam 

contribuir para alertar acerca dos nossos compromissos com a criança brasileira quanto ao 

desenvolvimento de práticas pedagógicas capazes de exercer a aceitação, o respeito, por 

todos e todas, porque, afinal, reconheçamos - como seres humanos  guardamos muito mais 

similitudes do que  diferenças. Assim, espero que possamos debater as questões aqui 

levantadas com o intuito de promover a amplitude e o exercício dos direitos humanos. 

Além disso, defendo que nós professores/as possamos trabalhar com narrativas que tragam 

à tona a diversidade cultural brasileira. 

Penso com meu corpo, pois ele é quem vive as experiências intensas ou não, 

profundas ou não a depender dos canais receptores do meu corpo – os meus sentidos.   

Continuarei, em minhas práticas como educadora, levando essa discussão, agora 

com mais propriedade ao término dessa pesquisa, a fim de que os professores/as 

intermediários das leituras nas séries inicias, possam ler com antecedência, cuidado e zelo 

o que as nossas crianças irão ler; que essa relação criança + narrativas literárias + o/a 

intermediário/a  (professor/professora),  possa ser cada vez mais aprofundada em uma 

prática dialogal, com revelações, abertura e avanços de conhecimento nas áreas da moral , 

ética e estética, a fim de que  valorizem, celebrem e respeitem  o “corpoalma” de cada 

criança e, as suas subjetividades, seus  significados culturais e indentitários  como - raça, 

etnia, sexo, gênero. Estes são os elementos que, dentre outros, considero relevantes para o 

desenvolvimento pleno, libertação e empoderamento na construção de um cidadão. As 

crianças precisam sentir o corpo por inteiro e não como montados em linha de produção, 

em pedaços. Não podemos perder de vista que nós não habitamos o nosso corpo, mas nós 

somos o nosso corpo. 

Mostrei aqui, sobretudo, a importância de conhecer os estudos sobre o corpo  

principalmente sob o ponto de vista sociológico e filosófico. Apresentei o percurso das 

mudanças e avanços das concepções sobre o corpo ao longo da história. Tive a intenção 

clara de construir um estado da arte que explorasse o valor do conhecimento do corpo na 

formação do/a professor/a das séries iniciais, assim também como apontar os danos 

causados na criança pela ausência desse conhecimento. 

Busquei compreender as dimensões que o corpo tem ocupado no mundo moderno, 

considerando a sociedade brasileira como uma das mais ricas do mundo em termos de 
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cultura e diversidade racial. Trouxe à tona a relação entre criança/corpo e as relações que 

perpassam essa materialidade: como poder, manipulação, repressão, doutrinamento, 

humilhação – como um conjunto de ações sociais que verdadeiramente acontecem no 

Brasil, principalmente com a criança em estado de vulnerabilidade social e essas são em 

sua maioria negras
39

. 

Considero a importância da formação básica, também tenho clareza da seriedade 

com que o trabalho pedagógico deve ser desenvolvido nas séries iniciais. E justamente 

recai sobre as crianças pobres, negras a ausência maior da qualidade do ensino nessas 

séries. 
40

 

  Consciente dessa realidade a minha contribuição com essa pesquisa foi trazer à 

tona o que considerei de extrema necessidade ser estudado, conhecido, respeitado e aceito 

– o corpo e suas identidades como junção dos valores de gênero, sexo, raça e etnia, como 

cada indivíduo se vê e se compreende como pertencente a determinado grupo.   

Considero, também, que o momento atual é favorável à preservação do patrimônio 

material e imaterial brasileiro, pois a consciência da dimensão econômica da cultura vem 

crescendo, assim como a noção da importância da educação para garantia do 

desenvolvimento e compartilhamento do conhecimento no espaço global.   

Acredito que a escrita literária que precisamos para as crianças deve manter a 

qualidade da literariedade
41

, da ludicidade, do humor, e ao mesmo tempo o compromisso 

com um conteúdo de múltiplas faces que abracem informações preciosas sobre as 

particularidades étnicas do povo brasileiro. Vi claramente nas narrativas escritas por 

autores/as estrangeiros/as essa preocupação com as particularidades e através da leitura, 

senti a riqueza em poder conhecê-las, vivenciá-las.   

                                                           
39

 A análise das estatísticas regionais, de gênero e de raça/etnia revela a gravidade da situação de 
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pobre. É reconhecido que as mulheres negras são as mais pobres entre a população pobre. (Marco 

Estratégico para a UNESCO no Brasil, 2006, p.37) 

 
40

 A maioria das pessoas pobres é negra; os negros possuem o menor grau de escolaridade, tem performance 

inferior aos brancos em fazer da educação um instrumento de mobilidade social; a maioria das pessoas 

visadas pela polícia é negra. E ainda mais, a população negra exibe os maiores índices de mortalidade 

infantil e de desemprego e recebe salários menores por seu trabalho. Além disso, sua representação nos 

cargos públicos é baixa. Essas pessoas, portanto, veem-se presas em um círculo vicioso, em que o silêncio 

realimenta a pobreza, o racismo e a impotência dos cidadãos. 

Equipe das Nações Unidas no país- Brasil- Avaliação Conjunta do país (Sumário Executivo 4), 2005. In 

Marco Estratégico para a UNESCO no Brasil, 2006, p. 37. 
41

 O termo literariedade é empregado na acepção que lhe foi dada pelo seu criador, o linguista Roman 

Jakobson ( 1921) :  “ A poesia é linguagem em sua função estética não é a literariedade, isto é, aquilo que 

torna determinada obra uma obra literária” ( JAKOBSON, 1921, p. 11) 
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Portanto, Considero imprescindível que os profissionais da área de educação 

tenham um amplo conhecimento sobre o corpo do ponto de vista sociológico e 

antropológico e desenvolvam uma visão crítica do projeto de sociedade repressora que 

muitos insistem em manter. Diante dessas constatações vejo que não há como escrever 

narrativas para crianças sem apresentar os valores, os costumes que temos nesse país 

continental.  As crianças podem valorizar respeitar e aceitar muito mais facilmente o que 

conhecem o que criam familiaridade.  

Cabe citar alguns grupos de pesquisa certificados pela UFPB, os quais estão 

preocupados com a discussão e aprofundamento de questões que envolvem os estudos 

sobre corpo, gênero, sexo, raça e etnia como, por exemplo: o GEINCOS – Núcleo de 

Estudos e Pesquisas em Formação Educação e Relações Etnicorraciais; NEPGD/ CCJ- 

Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ação sobre Sexo e Gênero; Gênero e Direito; 

Estudos de Gênero na Literatura e Cultura: campos de tensão e produção; Educação, 

Diversidade e Inclusão; entre outros. Muitos desses grupos têm assumido grande 

contribuição na formação dos estudantes do Curso de Pedagogia que irão trabalhar 

essencialmente com as séries inicias.    

Procurei, através dessa pesquisa, trazer de algum modo, uma contribuição para 

os/as estudantes e os/as profissionais da área de educação. Tive a intenção de aglutinar 

informações, conhecimentos e propor uma nova atitude a partir das análises dos achados, 

e, além disso, através das próprias mudanças ocorridas em mim ao longo das inúmeras 

leituras feitas e incorporadas ao meu discurso em sala de aula e em todos os lugares que 

descubro no meu caminhar da minha prática pedagógica.  

Aprendi com essa pesquisa que o corpo é um lugar de disputa e de controle, 

portanto, as narrativas escritas para crianças deveriam abraçar elementos mais 

significativos para um novo projeto social, onde se reflita a pluralidade de gênero, sexo, 

raça e etnia, desnaturalizando as desigualdades sociais. Explorando as possibilidades do 

existir, tanto no plano real (verossímil) como no imaginário. 
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