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RESUMO 

 
 

FONSECA, Gisele Cristina Cohen. A leitura crítica dos padrões de beleza: uma 
possibilidade de letramento midiático para o Ensino Médio. Dissertação de Mestrado 
em Lingüística Aplicada. Faculdade de Letras – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
 
 
 
O presente estudo é resultado de um trabalho desenvolvido ao longo de dois anos no 
contexto escolar no qual atuo, como docente, em uma turma do Ensino Médio/Técnico 
de uma escola da rede federal de ensino localizada na Baixada Fluminense no Rio de 
Janeiro. O questionamento dos padrões de beleza serviu como ferramenta para a 
problematização a fim de possibilitar o desenvolvimento de uma leitura crítica por parte 
dos alunos deste conteúdo específico ao qual o público jovem é exposto diária e 
incessantemente por diferentes mídias. Através da pesquisa-ação, inicio com um 
processo de conscientização sobre o tema abordado e a partir das interações seguintes 
busco reconhecer quais ferramentas de mediação se mostram mais pertinentes no 
alcance de uma leitura crítica por parte dos alunos. Os dados sinalizaram que o caminho 
a ser percorrido é longo, porém, de um enorme potencial uma vez que os alunos, ao 
longo deste curto período de tempo, construíram algumas possibilidades de interação 
crítica com o tema enriquecendo, modificando e fortalecendo sobremaneira minha 
prática pedagógica. 
 
 
 
 
Palavras-chaves: leitura crítica; letramento midiático; padrões de beleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
FONSECA, Gisele Cristina Cohen. A leitura crítica dos padrões de beleza: uma 
possibilidade de letramento midiático para o Ensino Médio. Dissertação de Mestrado 
em Lingüística Aplicada. Faculdade de Letras – Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 
 
 
 
This current study is the result of a work developed during two years in the pedagogical 
context in which I act as an English teacher at the high school level of a federal 
institution placed in the state of Rio de Janeiro. The questioning functioned as a tool for 
the problematization of beauty patterns that are articulated by media. The goal was to 
enable the development of students´ critical reading concerning this specific topic to 
which youngsters are daily and strongly exposed by different Medias. Through action 
research I started with an awareness process about the theme and from the following 
interactions onwards I search to recognize which mediation tools seem to be more valid 
to reach the goal previously mentioned. The data reveal a long road to be taken but yet 
of a great potential due to the possibilities of critical interaction, in dealing with the 
beauty patterns, constructed by the students in such a short period of time, and also 
enriching, changing and strengthening my own teaching practice. 
 
 
 
Key words: critical reading; media literacy; beauty patterns. 
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1- INTRODUÇÃO 

      Lembra-te de que falando ou silenciando, 
sempre é possível fazer algum bem. 

Chico Xavier  

  

 O contexto escolar é palco de diversas práticas discursivas que, na maior parte 

das vezes, são deixadas de lado devido a uma obrigação institucional de cumprimento 

de uma agenda conteudista não flexível. A riqueza de movimentos existentes nas salas 

de aula e o repertório de significados construídos nesse ambiente por seus participantes 

poderiam ser problematizados para que os alunos pudessem vir a se envolver em uma 

leitura crítica e uma conscientização a respeito dos significados e pudessem, a partir daí, 

de forma autônoma, olhar para o mundo mais atenta e criticamente. 

 Posiciono-me nesta dissertação de forma a problematizar com os alunos 

adolescentes os conceitos de padrões de beleza, principalmente aqueles chancelados 

pela mídia, na tentativa de ajudá-los a tirarem suas próprias conclusões a respeito das 

concepções de belo ajudando-os a construir um olhar mais apurado para esses 

conceitos.  

 O tema padrões de beleza foi contemplado devido aos apelidos usados pelos 

alunos para se referirem uns aos outros que, em sua maioria, têm uma referência a 

aspectos físicos dos mesmos, geralmente negativos: pumba, canivete, wesgay, timão, 

nariz, x-beiçon, feijão, emo, higordão, cabecinha, ursinho pooh, gaguinho, Olivia 

palito, bombinha, Skol [desce redondo]1. Apesar de alguns não levarem a sério, a 

maioria se mostra constrangida. A reação dos alunos têm sido a de responder com outro 

                                                
1 Apelidos usados pelos alunos do contexto pesquisado. 



apelido tão ou mais ofensivo. Com isso, forma-se uma cultura de desrespeito não 

observada pelos alunos de forma crítica. Se aprofundarmos um pouco mais a discussão, 

poderemos perceber que outros aspectos de nossa cultura se constroem dessa forma e se 

estabilizam sem que sejam problematizados. Senti que meu papel de educadora não 

estaria coerente com meu pensamento a respeito de uma educação transformadora se 

deixasse esses questionamentos sem uma possibilidade de resposta. Ao propor o tema 

padrões de beleza aos alunos, os mesmos se mostraram muito interessados, fato que 

reforçou minha impressão de que o assunto também os motivava de alguma forma.  

 Ter as aulas de língua inglesa como pano de fundo para esta prática de pesquisa, 

que será detalhada nos próximos capítulos, corrobora uma idéia de educação 

desafiadora de verdades hegemônicas e, principalmente, como proposto nas orientações 

curriculares nacionais para o ensino médio (PCNEM), da implementação de um 

currículo que, dentre outras coisas, [possa] combater estereótipos e preconceitos, 

propiciando o convívio solidário das diversidades (cf. BRASIL, 2002:133). 

 No curso de mestrado, entrei em contato com diversos autores com os quais me 

identifiquei e que trago aqui para enriquecer e fundamentar as idéias apresentadas. Ter o 

caminho iluminado por Bakhtin (2003), Vygotsky (1973, 1998, 2001), Gee (2002), 

Nunes (2000), Fabrício (2002) e Moita Lopes (1994, 1996, 2003) e outros, torna o 

estudo, além de prazeroso, muito mais válido. A partir daí, passei a ser além de docente, 

uma pesquisadora fato este que me orgulha e motiva, pois só quando conjuguei esses 

dois papéis foi que percebi a importância de ambos para minha prática pedagógica. 

 Atentar para os erros cometidos, analisar minha própria sala de aula e propor 

mudanças para o status quo não são tarefas fáceis, porém com muita humildade e ajuda 

de minha orientadora e de meus pares, apresento a seguir o resultado desta tentativa de 

fazer alguma diferença. 



 A fim de limitar meu foco para melhor conduzir a pesquisa, alguns 

questionamentos surgiram. Foram eles: 

 Quais são os padrões de beleza validados pelos sujeitos discentes do 

contexto pesquisado? 

 De que forma os discursos destes sujeitos discentes refletem esses padrões? 

 Que ferramentas de mediação utilizadas nas aulas de língua inglesa 

auxiliaram no alcance de uma leitura crítica dos processos de construção 

dos padrões de beleza no contexto pesquisado? 

 

 Este estudo, a meu ver, pode ser comparado a uma expedição, pois utilizei guias 

(perguntas de pesquisa), mapas (metodologia de pesquisa) e bagagem ( ferramentas) 

para partir em busca das respostas aos questionamentos acima propostos. 

 Para melhor compreensão do caminho seguido, inicio a dissertação com as 

diferentes visões em relação às construções epistemológicas e ontológicas – capítulo 2 - 

entendendo-as em associação. No capítulo seguinte, direciono mais o foco para as 

visões de linguagem, a fim de chegar ao item posterior – capítulo 4 - concernente às 

concepções de leitura, privilegiando os modelos que possuem uma visão dialógica, tanto 

de linguagem quanto de leitura. 

 Chegamos ao capítulo 5 no qual descrevo a escola como uma possibilidade de 

trajetória mono ou multicultural. No capítulo 6, uma vez que os padrões de beleza são o 

tema da pesquisa, discorro sobre a normalização dos padrões de beleza e o discurso 

midiático. 

 A expedição é discutida com mais detalhes no capítulo 7. Nele, mapas, guias, 

aventureiros, bagagens e também o local da expedição possuem lugar de destaque para 

que o leitor possa visualizar aspectos importantes da pesquisa. 

 Depois de me equipar teoricamente, parto então para as descobertas – capítulo 8, 

começando pelo que já existia nos discursos dos alunos até chegar ao que possivelmente 



se pode chamar de novas descobertas. No ponto de chegada, capítulo 9, desfaço as 

malas e lhes mostro o que trouxe comigo, encerrando com algumas sábias palavras que 

demonstram que esta expedição foi também importante para meus companheiros de 

viagem; os alunos. 

  Ressalvo que ao longo da dissertação, faço uso de negrito para dar ênfase e 

destacar elementos importantes para a análise e para a compreensão do texto, assim 

como de itálico para citações ou quando minhas palavras forem ecos das palavras e/ou 

idéias de outros pensadores. As traduções feitas para a língua portuguesa são de minha 

responsabilidade.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



2 - CONSTRUÇÕES DO INDIVÍDUO E DO CONHECIMENTO 
 
 

      Fale, e eu esquecerei; ensine-me, e eu 
poderei lembrar; envolva-me, e eu aprenderei. 

 Benjamin Franklin  
 

 

 2.1 Construções epistemológicas 

 

 A concepção de um ser dotado de razão - o sujeito do Iluminismo - traz com ela 

uma idéia de construção do conhecimento fundamentada no Idealismo, pois vê a mente 

como o grande instrumento de conhecimento do real. A mente seria a luz natural da 

racionalidade e, através dela, as idéias surgiriam. A razão seria o diferencial do ser 

humano em relação aos outros seres e este acesso privilegiado da consciência a si 

mesma permitiria seu funcionamento como garantia do conhecimento (cf. Marcondes, 

2005). 

 A partir do momento em que o homem desocupa o lugar de centro do universo e 

a tradição racionalista dá lugar a uma visão romântica, passa a vigorar uma concepção 

mais ampla do mundo cartesiano, que agora enfatiza outros elementos constitutivos do 

homem, como o sentimento e a intuição. Daí parte-se para a visão de que o ser se 

configura na interação com o mundo pela linguagem, pelo trabalho e pela ação 

recíproca que é a interação da consciência individual com as outras consciências (cf. 

Marcondes, 2005:27). 

 O pensamento marxista, entretanto, critica, segundo Plastino (2005), ambas as 

visões, a racionalista e a romântica, já que ambas advogam uma natureza humana 

eterna, imutável, desconsiderando o conjunto das relações sociais que os homens 

estabelecem entre si. Convém dizer, uma vez que é impossível manter-me neutra quanto 

a isto, que conjugo da crença no caráter mutável e transformador da sociedade e das 



relações advindas desta transformação, principalmente no âmbito educacional, arena 

explorada neste trabalho. 

 A ligação que pretendo fazer entre o pensamento marxista e a próxima 

concepção epistemológica é a inserção do elemento histórico de constituição do sujeito 

na construção do saber. Como ressalva, adianto que descarto o papel determinista de 

atuação deste sujeito na constituição de sua história, porque fazê-lo seria jogar por terra 

o fio condutor deste trabalho e de toda minha prática pedagógica: a colaboração na 

construção de um sujeito que age no mundo social, modificando este mundo e sendo 

modificado por ele (cf. Fairclough, 1992). A fim de manter-me coerente com a visão de 

sujeito sócio-histórico eleita para este trabalho e que será aprofundada no próximo item 

(2.2), trago agora a concepção sociointeracionista para fundamentar a mudança de visão 

de mundo que subjaz a esta concepção e suas conseqüências em minha prática 

pedagógica. Assim, faço notar o que diz Mamede-Neves (2005), a crise do paradigma 

se instaura no momento em que esse modelo [ditado pela ocasião sócio-histórico no 

qual se situa] não mais funciona, quer por mudanças conceituais, quer por mudanças 

de visão de mundo (Mamede-Neves, 2005:52). 

 A visão sociointeracionista, nas palavras de Nunes (2000), entende o 

conhecimento como fruto não apenas do ato de uma pessoa, mas como resultado de um 

processo que é constituído internamente e intermediado social e culturalmente (Nunes, 

2000:99). Em outras palavras, o conhecimento seria co-construído através das 

interações intra e intersubjetivas definidas nos e pelos discursos. Esta concepção 

discursiva retira o aspecto imutável do conhecimento (que pode se manter fixo por 

algum tempo devido ao grau de normalidade que certos conceitos adquirem com o uso)  

e contemplam o viés dinâmico, múltiplo e contraditório do sujeito pós-moderno 

construtor deste saber (cf. Moita Lopes, 2003; Fabrício, 2002). 



 Esta pode ser considerada a principal razão para a discussão de conceitos 

relativos à construção do conhecimento em um trabalho que trata de padrões de beleza, 

pois compartilho das idéias aqui expostas de que o conhecimento seja co-construído, 

mutável e transformador, assim como os conceitos midiáticos ou de qualquer outra 

natureza. 

 Proponho-me no próximo item a ressaltar as principais visões em relação ao 

processo de construção do indivíduo entendendo-as em sintonia com o processo de 

construção do conhecimento/saber. A associação da visão de indivíduo à visão de 

conhecimento mostra que ambas são imbricadas. Tendo em vista que minha pesquisa 

está extremamente relacionada com uma visão pós moderna ou sócio-histórica de ser 

humano, complemento minha discussão sobre as construções ontológicas nas próximas 

linhas. 

 

  

2.2 Construções ontológicas 

  

 Questões de caráter ontológico reverberam em todos os momentos históricos. A 

partir das discussões e conceituações resultantes do esforço de se chegar a um conceito 

uno de ser humano, várias concepções de indivíduo surgiram e continuam a surgir.  

 Hall (1998) identifica três momentos na concepção do sujeito. No Iluminismo, a 

pessoa vista como única, centrada no seu eu identitário entendido como sua essência ou 

razão. O sujeito do Iluminismo acentua o caráter individualista do sujeito e de sua 

identidade, sendo esta usualmente descrita como masculina (Hall, 1998:11). Já na 

concepção de sujeito sociológico, a pessoa passa a ser vista como fruto de uma 

interação que a forma identitariamente em conjunto com a sociedade. Possui ainda uma 

essência, porém esta é agora concebida como formada e modificada num diálogo 



contínuo com os mundos culturais exteriores e as identidades que esses mundos 

oferecem (Hall, 1998:11). O sujeito sociológico teria sua identidade costurada à 

estrutura social a qual pertence, estabilizando-se, assim como aos mundos culturais 

habitados por este sujeito. Ambos os sujeitos, o do Iluminismo e o sociológico, seriam 

mais unificados e previsíveis (Hall, 1998: 12). 

 Na concepção do sujeito pós-moderno, a pessoa antes vista como unificada e 

estável possuiria, a partir desta visão, uma composição fragmentária de múltiplas 

identidades por vezes contraditórias ou não-resolvidas. Esta identidade não é fixa, mas 

definida historicamente, sombreando, assim, a visão biológica de constituição deste ser. 

Para o sujeito pós-moderno, caberia a dissolução de um eu coerente. Em seu lugar, 

teríamos identidades contraditórias e em constante deslocamento (Hall, 1998:13). Esta 

postura opõe-se à concepção do Iluminismo, que é criticada por Hall quando este diz 

que a identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia 

(Hall, 1998:13). 

 Ao trazer estes conceitos para o âmbito escolar e para o contexto deste trabalho, 

procurarei entender o aluno como parte integrante desta concepção do sujeito pós-

moderno, com suas múltiplas identidades definidas historicamente. 

 À luz de tais asserções, continuo na tentativa de historicização de tais 

conceituações sobre o sujeito, trazendo, agora, a contribuição das discussões de 

Marcondes (2005) sobre o mesmo tema. 

 Marcondes (2005) traça uma linha histórica que parte da centralização do 

indivíduo com ênfase na subjetividade, passando pelo pensamento moderno 

antropocêntrico até os movimentos de questionamento desta centralidade que se 

intensificaram no pensamento pós-moderno ou contemporâneo. O autor conduz seu 

intento com a ilustração de três fontes de ruptura, a saber: a revolução copernicana, a 



revolução darwiniana e a revolução freudiana. Todas, carregadas de grandes 

contribuições, são resumidas a seguir. 

 

1. A revolução copernicana origina-se da teoria heliocêntrica de Copérnico que 

retira da Terra seu lugar central e a coloca em movimento ao redor do sol. Esta 

mudança conceitual, nas palavras de Marcondes (2005), abala profundamente as 

crenças tradicionais do homem da época, não só quanto à ordem do universo, 

mas também quanto a seu lugar central nesta ordem (Marcondes, 2005:254). A 

partir daí, a concepção de eu subjetivo começa a se constituir como uma 

primeira tentativa de ruptura das crenças tradicionais em um homem 

antropocêntrico ou sujeito do Iluminismo, como dito por Hall (1998). 

 

2. A revolução darwiniana, baseada na teoria da evolução de Darwin (1859) é de 

extrema importância para a ruptura da crença no homem como “rei da criação”, 

superior aos demais seres, uma vez que esta teoria revela que o homem é apenas 

mais uma espécie natural dentre outras e que a espécie humana resulta de um 

processo de evolução natural, tendo ancestrais comuns como o macaco (...) 

(Marcondes, 2005:254). 

 

3. A terceira grande ruptura foi a revolução freudiana, advinda da teoria 

psicanalítica de Freud e da descoberta do inconsciente.2 A importância desta 

teoria está na nova formulação de Freud para o aparelho psíquico humano, que 

não seria composto apenas pela consciência, mas determinaria nosso 

comportamento através dos impulsos e desejos que, ao serem reprimidos, 

ficariam armazenados no inconsciente, manifestando-se através de sonhos e 

                                                
2 Esta teoria está presente no livro A Interpretação dos sonhos, de 1900. 



modos de agir (Marcondes, 2005:255). Mais uma vez, o conceito de homem 

racionalista - ou iluminista, segundo Hall (1998) - é posto à prova e tornaria, 

segundo Marcondes (2005), um dos argumentos centrais do racionalismo 

moderno, que seria o acesso privilegiado do ser pensante à sua própria 

consciência  como algo problemático (Marcondes, 2005:255). 

 

  Para fundamentar a perspectiva sociointeracionista discutida no item 2.1, 

abordo, no próximo item, as contribuições de Vygotsky (1973, 1998, 2001). Ao optar 

por esta visão sociointeracionista em conjunto com a visão dialógica de construção do 

saber, que será trazida para este trabalho pela voz de Bakhtin3 (2003), procuro situar 

minha pesquisa no âmbito do entendimento do papel do discurso nesta construção, tanto 

do indivíduo quanto do saber. 

 

 

 2.3 A Contribuição de Vygotsky 

 

 Vygotsky (1973) aponta que a linguagem exerce um papel fundamental no 

desenvolvimento do indivíduo, pois, a partir dela, este assimila a experiência histórica, 

tornando-se um ser social. Para este pensador, o indivíduo se desenvolve, então, não 

apenas interagindo com o meio, mas também em grupo, no intercâmbio das idéias. A 

visão vigotskiana de linguagem e interação com o outro corrobora a visão bakhtiniana 

de discurso, que entende a língua não isoladamente, mas como parte de um evento 

social de interação verbal. A linguagem seria, então, uma forma de prática social, 

implicando uma relação texto/contexto, uma relação dialógica na qual criamos sentidos, 

produzimos significado sobre o que falamos e escrevemos (Bakhtin, 2003). 

                                                
3 Item 3.2 



 Vygotsky, buscando um novo caminho que possibilitasse a compreensão do 

processo de desenvolvimento e a complexidade da construção do ser humano, 

estabelece o que denomina Método Genético. Assim, entende o indivíduo sob o ponto 

de vista de sua filogênese, o que distingue o ser humano dos outros seres, de sua 

ontogênese, ou seja, o estudo do processo de evolução do homem, de sua sociogênese, 

que diz respeito à influência da cultura, da sociedade e de fatores econômicos na 

construção do indivíduo e, por fim, de sua microgênese, que seria o estudo das 

diferenças entre seres do mesmo contexto. O Método Genético enriqueceu sobremaneira 

a complexidade da visão do que é ser humano e, com isso, as ações educativas, uma vez 

que incluiu no processo ensino-aprendizagem a bagagem sóciohistórico-cultural do 

aprendiz. Este ser aprendiz passa também a ser visto, na teoria vigotskiana, como um 

ser interativo e transformador (cf.Vygotsky, 1998). 

 Seguindo tal linha de pensamento, Vygotsky (2001) critica o velho paradigma 

pedagógico da transmissão de conhecimento e propõe sua substituição por um novo que 

visa à co-responsabilidade do aluno em relação a seu próprio processo educacional, 

tornando-o capaz de, com a ajuda do outro, buscar, utilizar e transformar seus próprios 

conhecimentos. Isto seria, na visão vigotskiana, a educação que levaria ao 

desenvolvimento. Neste novo processo, o professor passaria de mero transmissor de 

conteúdos a um mediador das práticas exercidas no meio social, como, por exemplo, 

aquelas sinalizadas pela mídia (cf.Vygotsky, 2001). Por outro lado, não coloca apenas 

no ombro do professor ou do aluno a responsabilidade pela transformação de conceitos 

como enfocado por alguns seguidores da visão da teoria tradicional e piagetiana. 

Podemos inferir desta afirmação, que o ser humano é tido como co-participante, 

colaborador e mediador.  

 No contexto educacional, tanto professor quanto aluno participam ativamente do 



processo pedagógico, visto por Vygotsky como local de vida social ativa, i.e., onde há 

um sistema de criação em constante mudança e adaptação sempre em direção ao novo, 

ilustrando o caráter dinâmico do processo pedagógico. Para que este novo paradigma 

educacional, ocorra, contudo, é preciso que o professor seja um profissional 

cientificamente instruído (Vygotsky, 2001:454), ou seja, alguém inserido na comunidade 

escolar, espaço este não entendido como em isolamento do mundo social no qual 

professor e aluno estão inseridos. 

 Alinho-me à idéia de Vygotsky de uma educação transformadora e voltada para 

as questões que se desenrolam fora dos muros da escola. Nas palavras do próprio, o 

aprendizado é mais do que a aquisição de capacidade para pensar; é a aquisição de 

muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas (Vygotsky, 

1998:108). 

 Com base nos pressupostos acima enfocados, podemos deduzir que a relação 

homem/meio só é possível pelos mecanismos de mediação que estabelecem o vínculo 

entre a experiência do sujeito e a significação do seu meio. Os elementos dessa 

mediação, segundo Vygotsky, são os signos e instrumentos. Tal fato é explicitado por 

Moll (1996), levando em conta que o ser humano se utiliza de símbolos e instrumentos 

culturais – discurso, alfabetização, linguagem, etc. - para mediar a interação com os 

outros e com o meio. Esses elementos mediadores são experimentados na interação e 

depois internalizados. Essa internalização, isto é, a passagem do plano social para o 

plano psicológico4 configura o aprendizado e conduz ao desenvolvimento do indivíduo.  

 Este aprendizado pressupõe conceitos e funções. O primeiro é dividido em 

conceitos espontâneos ou cotidianos e conceitos científicos; o segundo é dividido em 

funções mentais elementares e superiores.  

                                                
4 Também podem ser chamados de interpessoal e intrapessoal, respectivamente. 



 Daniels (2003) exemplifica os conceitos cotidianos como aqueles adquiridos 

pela criança fora de contextos em que era apropriada a instrução explícita (Daniels, 

2003:69). Em contraposição, os conceitos científicos seriam caracterizados pelo alto 

grau de generalidade e por sua relação com objetos, mediada por outros conceitos 

(Daniels, 2003:69). Desta forma, os conceitos científicos teriam seu lugar de destaque 

em um contexto escolar, por exemplo, quando introduzido por um professor, formando 

assim um sistema possuidor de uma hierarquia lógica e coerente. 

 As funções mentais elementares (composta de reflexos, processos conscientes 

espontâneos e rudimentares) e superiores (funções mentais desenvolvidas através de 

atividade social cooperativa mediada, tais como percepção categórica, abstração, 

generalização, atenção voluntária, memória e resolução de problemas) são de crucial 

importância para o entendimento da estrutura da psicologia desenvolvimental de 

Vygotsky, pois, como coloca Daniels (2003) com base em Ratner (1998), o princípio 

central desta estrutura é a passagem das funções elementares para as funções superiores. 

Por exemplo, pensar num padrão de beleza ideal implica em que o aluno faça uso da 

abstração, da generalização e que lance mão de uma atenção voluntária a fim de 

descrever este ideal como pedido no item 1 do questionário5 preenchido por eles no 

início da pesquisa. 

 Para que tal passagem seja possível, os processos mediacionais são fundamentais 

e todos estes seriam atravessados pela linguagem. No contexto pesquisado, fiz uso do 

questionamento entendido aqui com base em Gallimore & Tharp (1996), que será 

detalhado no item 5.2. 

 Outra importante contribuição de Vygotsky diz respeito aos comportamentos 

e/ou conceitos fossilizados, já que o processo de desenvolvimento dos conceitos 

                                                
5 Anexo A 



cotidianos ou científicos pode levar a novos comportamentos assim como pode 

contribuir para a fossilização ou automatização de conceitos. Considero a relevância 

dessas possibilidades em relação ao tema da pesquisa (padrões de beleza) por saber 

estar lidando com idéias altamente normalizadas. Por isso, os mesmos podem continuar 

da mesma forma e até serem reforçados, fossilizando-se, ou seja, sendo repetidos de 

forma a-crítica. 

 Obviamente, as idéias vigotskianas mais utilizadas na área pedagógica são as de 

ZDP e ZDR. Segundo Vygotsky (1998), existem dois níveis de desenvolvimento do 

sujeito: o desenvolvimento real, ou seja, o resultado de certos ciclos de 

desenvolvimento já completados, denominado de Zona de Desenvolvimento Real 

(ZDR), e uma zona de desenvolvimento denominada de proximal (ZDP) que seria  

 
a distância entre o nível de desenvolvimento real que se  costuma 

determinar através da solução independente de problemas, e o nível 

de desenvolvimento potencial, determinado através da solução de 

problemas sob a orientação  de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes.    
     (Vygotsky, 1998:112) 

  

 O conceito de ZDP foi desenvolvido como uma crítica ao modelo existente de 

estímulo-resposta de Pavlov, ao inatismo das faculdades psicológicas e às concepções 

reducionistas alimentadas pelos pressupostos darwinianos e piagetianos, que concebem 

desenvolvimento e aprendizagem como um único processo. O conceito de ZDP 

pressupõe três características: a) o nível de dificuldade dos problemas que não deve ser 

demasiadamente difícil; b) a sustentação de uma performance assistida; e c) a avaliação 

da independência do desempenho. Além disso, propõe uma abordagem holística que 

estuda a atividade psicológica em toda sua complexidade, não em isolamento.A 



importância da atuação da ZDP está muito bem exemplificada na voz de Daniels, 

quando este diz que agindo sobre coisas no mundo, eles (os indivíduos) se envolvem 

com os significados que essas coisas assumiram na atividade social. Os humanos tanto 

moldam esses significados como são moldados por eles. Esse processo ocorre na ZDP 

(Daniels,2003:77). 

 Tomaremos, então, como base para o trabalho, a idéia do diálogo como meio de 

criação de contextos sociais para justificar as atividades propostas na sala de aula na 

qual atuo, pois o principal objetivo das atividades foi proporcionar aos alunos, um 

contexto de uso da linguagem para atribuição/produção de sentido sobre os conceitos 

padronizados de beleza. 

  Tal procedimento se fundamenta novamente nos pressupostos vigotskianos para 

quem o estudo da produção de sentidos por meio das práticas discursivas6 entende o 

indivíduo como uma construção social, i.e, compreende o indivíduo e o conhecimento 

produzido por ele como construções sócio-históricas mediadas pela linguagem. A 

Psicologia Social, complementando as questões levantadas por Vygotsky, foca seus 

estudos no nível pragmático da linguagem, relacionando os signos e seus usuários no 

nível da linguagem em uso. O contexto discursivo por meio de suas práticas é 

problematizado, levando-se em conta aspectos interacionais a fim de entender a 

produção de sentidos no cotidiano (Spink & Frezza, 2000:38). 

 Os signos nessa concepção semiótica da linguagem estão situados em um 

contexto de uso e é indissociável dele. Na interação, os significados são construídos 

intersubjetivamente, requisito fundamental para que o sentido torne-se inteligível (cf. 

Vygotsky, 1973). Assim, dentro desta linha de pensamento, o conhecimento seria co-

                                                
6 Estudo proposto pela Psicologia Social a partir da década de 1970. 



construído e os sujeitos serviriam, além de contextos uns para os outros, de elementos 

mediadores na compreensão e construção da realidade. 

 No próximo item, abordo as visões de linguagem que, juntamente com as 

construções epistemológicas e ontológicas, atravessarão esta dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - VISÕES DE LINGUAGEM 
 

 
    Não existe esta coisa de homem feito por si mesmo. 

Somos formados por milhares de outros. 
George Matthew Adams 

 
 

3.1. Visão monológica de linguagem 
 
 Todo estudo do sistema lingüístico é regido por leis formuladas de acordo com 

as visões que o subjaz. No Subjetivismo Idealista, com raízes no Romantismo, as leis da 

língua são as da psicologia individual que, segundo Freitas (1995), é possuidora de um 

olhar fragmentado e a-histórico que utiliza a linguagem como um ato individual 

representativo de um mundo interior, psíquico e é entendida como produção de um 

sujeito que é visto de forma não relacional com seu meio. 

  Por outro lado, temos o Objetivismo Abstrato de Saussure - enraizado no 

Racionalismo dos séculos XVII e XVIII - que possui leis muito fechadas e imutáveis e 

concebe a língua como um sistema estável, abstrato, não contextualizado no qual os 

elementos lingüísticos estão desvinculados das questões histórica e ideológica. 

 Podemos perceber, a partir das duas concepções supracitadas e dos respectivos 

períodos aos quais se remetem, que a linguagem tem sido tema recente de estudo e 

preocupação. Com Saussure, o foco lingüístico voltou-se para o estudo da langue 

(língua) e da parole (linguagem) deixando os fatores extralingüísticos para a Filosofia, 

inclusive questões relacionadas a como a linguagem funciona, objeto central de 

investigação, realizada mais tarde por Wittgenstein (II) 7 em seu livro Investigações 

Filosóficas. Na análise da linguagem, ao deixar de lado a problemática da referência, 

abandonaram-se também fatores contextuais e situacionais relacionados ao sistema 

lingüístico. Como resultado, temos uma idéia de transparência lingüística e conexão 
                                                
7 Usaremos esta diferenciação para contrapor um Wittgenstein 1, representacionista, a um Wittgenstein 2, 
que possui uma visão não-representacionista. 
 



direta entre imagem acústica (significante) e conceito (significado) que reforça uma 

visão representacionista da linguagem (cf. Araújo, 2004). Os fatores contextuais e 

situacionais serão, contudo, priorizados no estudo da linguagem por outro pensador da 

linguagem, Bakhtin, como veremos mais adiante, e, por Wittgenstein II ao procurar 

entender a linguagem e como ela funciona. 

 Na visão representacionista, termos como transferência, transmissão e 

decodificação são utilizados para descrever os processos de comunicação entre as 

pessoas que deveriam seguir regras exatas e imutáveis, ancoradas em verdades absolutas 

e em conceitos fixos. Em resumo, tal visão, julga que a função da mesma [linguagem] é 

atuar como um intermediário epistêmico entre a mente e o mundo (Fabrício, 2002:66). 

Fazendo uma ponte com o objeto de minha investigação, esta concepção de linguagem 

se alinha à visão de uma só verdade, de um único belo, isto é, de um padrão de beleza 

hegemônico. 

  No Tratactus Logico-Philosophicus, Wittgenstein (1) (1921) opera segundo esta 

lógica representacionista que parte do pressuposto que o mundo está estruturado de tal 

forma que pode ser submetido à análise lógica, e na qual a língua teria uma essência 

única e seria concebida como formada por unidades de sentidos denotativos e 

indivisíveis. Com base nestes pressupostos, Wittgenstein, em seu Tratactus, busca a 

essência da linguagem e respostas para questões tais como: o que é linguagem?  

 Ao trazer este conceito de linguagem como sistema para o campo da Lingüística 

Aplicada, Kumaravadivelu (2005) nos diz que essa associação linguagem/sistema 

investiga a linguagem de modo descontextualizado e descorporificado e operando 

segundo um paradigma positivista e prescritivo (Kumaravadivelu, 2005:139). A 

importância de ressaltar diferentes abordagens e visões de linguagem relacionadas à 

área de pesquisa na qual esta dissertação está inserida diz respeito a uma constante 



preocupação em associar meu trabalho à uma concepção de linguagem que  privilegiarei 

descartando as que não se aplicariam ao tema estudado. Neste intento, a seguir, comento 

a perspectiva eleita e a justificativa de sua escolha. 

 

 
3.2. Visão dialógica de linguagem 
 
 
 Para melhor conceituar a visão dialógica de linguagem, primeiramente trago a 

voz de Bakhtin que oblitera as fronteiras demarcadas por Saussure e em troca nos 

apresenta uma visão de linguagem que privilegia as relações sociais e interindividuais 

no processo de estudo da língua. Bakhtin contempla o aspecto da interação verbal, no 

qual o indivíduo passa a ocupar um papel dialógico, e o produto de tal interação torna-se 

limitado pela atitude responsiva do outro, ou seja, o ouvinte, ao compreender o 

significado do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa posição 

responsiva: concorda ou discorda dele, completa-o, aplica-o, prepara-se (...) (Bakhtin, 

2003:271). Sem essa relação de alteridade, não existiria a língua por ser esta produto da 

interação significada pelo enunciado. 

 Sendo, para Bakhtin, objeto de estudo a língua viva e em constante evolução, 

podemos perceber a importância do contexto nesta visão dialógica, pois orienta a 

ligação entre os elementos lingüísticos, antes tidos como desvinculados e independentes 

de qualquer contexto. Além disso, esta visão discursiva ressalta o papel dos 

interlocutores, por conceber a interação social como altamente influenciada pelas vozes 

sociais, ou ecos sociais, levando-nos ao conceito de heteroglossia, que vê o indivíduo 

como pleno de palavras dos outros. Essas palavras refratam e refletem o mundo 

sofrendo o efeito desse mesmo universo, uma vez que da interação fazem parte signos 

cuja ideologia ou conceito é composto por estes ecos e, por isso, nunca neutros. Todo 



enunciado, unidade que é objeto da investigação de Bakhtin, emerge de um contexto 

repleto de valores e significados e é limitado pela alternância dos interlocutores, como 

exemplificado na citação do parágrafo anterior e comentado por Faraco (cf. Faraco, 

2003:50). 

 Outro pensador que questiona e propõe uma alternativa à idéia de exatidão e 

representação da linguagem é Wittgenstein (II) 8. Por não estar mais interessado em 

investigar o que é a linguagem, mas como ela funciona, e devido aos problemas 

advindos de seus estudos fundamentados na visão representacionista que não dá conta 

da complexidade e abrangência da linguagem, Wittgenstein (II) nos apresenta as 

Investigações Filosóficas (1953) (cf. Fabrício, 2002).   

 Na obra supracitada, ao perceber o mundo como inexato, a linguagem passa a 

ser entendida como uma forma de ação no mundo de maneira social e interativa, i.e, 

não-representacionista. Desta forma, a língua seria uma coleção de práticas, sem 

uniformidade e teria seu sentido tecido nas atividades e comportamentos que operariam 

com diferentes lógicas. Estas atividades dizem respeito ao que Wittgenstein denomina 

jogos de linguagem, isto é, um sistema de ações compartilhadas pelos sujeitos que falam 

através das regras destes jogos, regras estas produzidas e partilhadas na e pela 

interação: isso quer dizer que, na interação, regras serão feitas, refeitas e desfeitas pelos 

próprios participantes, publicamente fazendo com que a linguagem não mais seja vista 

como representação de processos mentais internos produzindo sentidos estáveis (cf. 

Fabrício, 2002). A unidade da língua que é tratada na visão representacionista como 

denotativa e indivisível, tem, na visão não-representacionista, seu sentido expresso pelo 

uso na prática destes jogos de linguagem. 

                                                
8 Entendido aqui como Wittgenstein 2 em contraposição ao primeiro Wittgenstein “representacionista”. 



 Buscarei contemplar neste trabalho a visão wittgensteiniana de expressão da 

linguagem em uso, com o intuito de mostrar que os significados produzidos pelos 

alunos serão entendidos como resultado de uma interação ocorrida em um contexto 

específico, isto é, como linguagem em ação, que concebe a linguagem como prática 

social, pública, em oposição aos processos mentais internos previamente citados. Por 

relacionar os signos e seus usuários ao nível da interação e por ser este um nível de uso 

da língua repleto de variabilidades, podemos, ao analisar as ações interacionais, apenas 

tentar captar os movimentos que ocorrem neste nível e não capturá-los, uma vez que os 

mesmos são peculiares, únicos.9 

 Autores mais recentes como Gee (2005), Fairclough (1992) e Moita Lopes 

(2003) enfatizam e retomam aspectos concernentes à visão dialógica de linguagem e 

acredito ser pertinente acentuá-los na medida em que justificam a postura adotada neste 

trabalho. 

 Uma forma de se engajar na análise do discurso seria, segundo Gee (2005), 

pensar os diferentes discursos que fazem parte de uma língua. Este argumenta que 

utiliza o termo Discurso (com letra maiúscula) a fim de combinar e integrar linguagem, 

ações, interações, modos de pensar, acreditar, dar valor , assim como na utilização de 

símbolos, ferramentas e objetos que possibilitem um tipo particular de identidade 

socialmente reconhecida (...) 10 (Gee, 2005:20-21). Este mesmo autor acentua ainda 

que, no uso do discurso, falamos quem somos e no que acreditamos, corroborando a 

idéia de linguagem como ação no mundo social anteriormente discutida e que perpassa 

esta dissertação. 

 Por sua vez, Fairclough (1992) complementa a visão dos autores já discutidos 

nesta seção abordando o uso da língua como prática social, pois através do discurso os 

                                                
9Notas de aula. 
10Tradução minha. 



indivíduos podem atuar no mundo e em conjunto com os outros. Fabrício (2002), com 

base em Fairclough (1992), acrescenta que o discurso seria, além de construtor do 

mundo social, também construído por ele e contribuiria tanto para a continuidade social 

quanto para a mudança social, fazendo ecoar Bakhtin e sua idéia de discurso como 

tendo um caráter vivencial, ideológico. 

 Chegamos, assim, à visão socioconstrucionista de discurso que concebe a 

linguagem como totalmente imbricada com a questão da alteridade (Bakhtin, 2003) e 

com a questão contextual, ou seja, com o espaço de interação no qual este discurso está 

agindo (Moita Lopes, 2003). 

 Retomando minhas inquietações transformadas em minhas questões de pesquisa, 

trago a contribuição de Moita Lopes (2003) que, com base nesta visão dialógica de 

linguagem, nos mostra que o discurso, no enfoque socioconstrucionista, é entendido 

como construído, negociado, modelado e organizado pelos seres no esforço conjunto de 

entender a vida à nossa volta (cf. Moita Lopes, 2003:23). Além disso, a aplicação desta 

visão deve ser entendida como pertencente a um momento histórico específico agindo 

em práticas discursivas específicas e permeadas por relações de poder que produzem 

discursos que, se socialmente legitimados, passam a ser entendidos como regimes de 

verdade (cf. Foucault, 1979).  

 Desta forma, parece-me justificado eleger esta perspectiva para meu trabalho, 

uma vez que enfoco os padrões de beleza que podem ser entendidos em nosso momento 

histórico como investidos de uma força estabilizadora que estão sendo, com base nas 

idéias de Foucault (1979), socialmente legitimadas. Vale ressaltar que esta legitimação 

não é de forma alguma estática e, por isso, apresenta nichos de atuação, seja através de 

contra-discursos (Foucault, 1979), seja através de discursos alternativos (Lindstrom, 

1992). 



 Ao optar por essa abordagem, faz-se necessário posicionar-me em relação à 

aplicação deste conceito nesta pesquisa e o farei de forma a considerar os dados gerados 

como inseridos numa perspectiva discursiva socioconstrucionista e dialógica, mas 

também levando em conta as contribuições de Vygotsky (1973, 2001), detalhadas por 

mim (no item 2.3) ao abordar o processo de construção do indivíduo e do 

conhecimento. 

 No próximo item, detenho-me às visões de leitura que, em associação com a 

visão dialógica de linguagem eleita para este trabalho, permitem uma melhor 

fundamentação dos conceitos que serão ressaltados daqui por diante11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Esclareço que entenderei a visão sócio-construcionista de linguagem como correspondente a visão 
sócio-interacional de leitura. 



4 - VISÕES DE LEITURA 

 

    Um público comprometido com a leitura é crítico, rebelde, 
    inquieto, pouco manipulável e não crê em lemas que 

alguns fazem passar por idéias. 
Mário Vargas Llosa  

 
 

 Em decorrência das concepções de linguagem e suas especificidades, as 

concepções de leitura incluindo o papel do leitor, do autor e do texto, também sofreram 

modificações, principalmente a partir da década de 1950, quando se intensificaram os 

trabalhos que analisavam o processo de leitura. 

 Dentre os modelos estudados, destacarei os que se alimentam da visão 

monológica e os que privilegiam a visão dialógica. Entenderei como alinhados à 

concepção monológica os modelos de decodificação e o modelo psicolingüístico. O 

modelo interacional e sócio-interacional serão entendidos como alinhados à concepção 

dialógica enfocada na seção 3.2, enriquecida com os construtos teóricos que advêm do 

pensamento de Bakhtin. 

 

 

4.1. Visão monológica e logocêntrica de leitura 

 

 Nunes (1997) coloca que, só após a década de 1950, os estudos sobre o processo 

de leitura foram teorizados explicitamente, chegando-se à distinção de três modelos 

principais, a saber: o modelo de decodificação, o psicolingüístico e o modelo 

interacional (Nunes, 1997:4). Moita Lopes, por sua vez, classifica estes mesmos grupos 

teóricos em: modelo de fluxo ascendente, descendente e ascendente/descendente 

simultaneamente (Moita Lopes, 1996:148). 

 O modelo de decodificação, ou modelo de fluxo ascendente, entende o sentido 

como inseparável do texto, concepção esta enraizada na visão monológica de linguagem 



representacionista que concebe a leitura como uma habilidade passiva, receptiva e 

decodificadora de significados. A informação, neste caso, seguiria um fluxo ascendente 

do texto para o leitor. Em outras palavras, conceitua o processo de ler como um 

processo logocêntrico de busca do significado pré-estabelecido, fixo das palavras 

(Nunes, 1997; Moita Lopes, 1996). Como colocado por Nystrand & Wiemelt (1991), 

esta concepção formalista vê no texto o local único de seu significado, i.e, o significado 

está no texto e somente nele é encontrado (Nystrand &Wiemelt, 1991:25). 

 Este modelo de leitura prevê a passividade do leitor, que apenas utilizaria os 

dados mostrados pelo texto no processo, que se resumiria a uma mera absorção de 

informações, uma vez que o sentido estaria exclusivamente associado às palavras e 

frases, ou representado por elas, descartando o papel e a contribuição do sujeito, ou 

melhor, dos interlocutores e do contexto de leitura ou o que os envolve, da situação de 

comunicação (cf. Moita Lopes, 1996).  

 Coracini (1995), trazendo este modelo de leitura para o ensino de Língua 

Estrangeira (LE), afirma que o espaço escolar que adota esta concepção monológica 

constitui não apenas uma realidade cerceadora (...) como também centralizadora, na 

medida em que parece querer unificar, homogeneizar e, portanto, simplificar um 

processo complexo, multifacetado como é o caso da aprendizagem (Coracini, 1995:11). 

 Ainda concernente a este modelo de leitura, Amorim (1997) comenta que o 

mesmo enfatiza o ensino da gramática e do vocabulário, pois parte-se do pressuposto 

que o leitor chega ao significado somente através da palavra impressa (Amorim, 

1997:76). Por isso, podemos entender esta concepção de leitura também como 

logocêntrica. 

 O modelo psicolingüístico, freqüentemente adotado na década de 1970, ressalta 

uma perspectiva que defende uma relação entre estruturas cognitivas de origem 



biológica ou inatas no indivíduo pré-existentes ao processo de aprendizagem da leitura, 

que o fariam participar do processo de leitura fazendo uso de estratégias, ou seja, a 

partir de uma estrutura mental ou cognitiva que todo ser humano possuiria à priori. Nas 

palavras de Moita Lopes (1996:149), neste processamento descendente, o processo de 

significação parte do leitor para o texto, o foco é colocado na contribuição do leitor 

para o ato de ler.  

 Quanto a este processo, Kleiman (1996) diz que há a recriação do significado 

haja vista que segundo Nunes (1997) o leitor traria para o texto informações, 

expectativas, idéias e crenças para formular e confirmar suas hipóteses (Nunes, 

2007:4). Desta feita, o significado presente no texto, segundo Nunes (2007), não é visto 

como exato, pois depende do leitor para atribuir-lhe sentido, mas inserindo-se numa via 

de mão única. De tal forma que uma importante contribuição trazida por este modelo 

foi, segundo Amorim (1997), o reconhecimento da relevância da ativação do 

conhecimento prévio do leitor quanto aos assuntos abordados pelos textos a serem 

lidos [podendo] aumentar a compreensão que o leitor tem do texto (...) e familiarizá-lo 

como o conteúdo cultural [deste] (Amorim, 1997:77). Este tipo de ativação será depois 

utilizado no modelo interacional a fim de permitir ao leitor participar ativamente do 

processo de leitura, e se engajar no ato de negociar o significado com o texto 

(cf.Amorim,1997). 

 Entendo estas duas concepções relativas ao processo de leitura, a concepção 

decodificadora e a psicolingüística, como monológicas por conceberem o processo de 

ler seguindo uma via de mão única, ora ascendente, do texto para o leitor, ora 

descendente, do leitor para o texto e, nos dois casos, resultando em um significado 

único ou mono. 



 Por advogar uma visão de ser humano e de linguagem em dialogia, seria 

incoerente de minha parte não contemplar uma visão mais dialógica também quanto ao 

ato de ler. É o que busco fazer no próximo item. 

 

 

4.2. Visão dialógica de leitura 

 

 A dimensão dialógica de leitura percebe o processo de leitura como um ato 

comunicativo que engloba o texto e o sujeito que comunica algo; o propósito deste ato 

comunicativo e; o sujeito para o qual este ato é direcionado e o contexto em que ambos 

se situam (cf. Santos, 2003). Podemos, então, deduzir que o significado não está apenas 

no texto ou apenas na mente do leitor, e, sim, na interação leitor-texto (cf. Moita Lopes, 

1996:149), limitando a percepção de que o significado possa ser variável de leitor para 

leitor. Assim, o fluxo de informação ocorreria de forma bidirecional, isto é, tanto 

ascendente quanto descendente (cf. Nunes, 1997:7). 

 Esta visão interacional do ato de ler reúne, de acordo com Bloome (apud Nunes, 

2005), aspectos tais como: o que se escolhe para ler, onde, como ou quando, 

entendendo-se tais características como definidores da própria atividade de leitura o que 

acrescenta à leitura um aspecto contextual ou social, inserindo-a numa perspectiva 

sócio-interacional (cf. Nunes, 2005:7). 

 Subjaz a este conceito de leitura a visão bakhtiniana e wittgensteiniana de 

linguagem como prática social, na qual os significados serão sempre diferentes, visto 

que os sujeitos fazem parte de uma determinada sociedade e cultura que os identificam 

como tal, seja como brasileiros, negros, brancos, pobres, homens, mulheres, etc. Estes 

sujeitos (inter)agem a partir dessas identidades e (re)constroem sua compreensão do 



mundo também desta forma (cf. Santos, 2003). Complementando esta visão, José Nunes 

(1994) vê a atividade de leitura como  

 
 ao mesmo tempo individual e social. É individual porque nela se 

manifestam particularidades do leitor: suas características, sua 

memória, sua história; é social porque está sujeita às convenções 

lingüísticas, ao contexto social, à política (Nunes, 1994:14).  
 

 Seguindo esta visão, todos os participantes do ato de leitura são responsáveis 

pelos sentidos construídos na interação. Fica clara a influência das idéias bakhtinianas 

nesta perspectiva, pois a leitura de um texto não é mais considerada apenas 

isoladamente, e, sim, em diálogo, pois não existe a primeira nem a última palavra, e 

não há limites para o contexto dialógico (este se estende ao passado sem limites e ao 

futuro sem limites) (Bakhtin, 2003:410). Além disso, os sujeitos não dialogam apenas 

entre si ou com o texto, e, sim, com outras vozes e outros textos, configurando o que 

entendemos por interdiscursividade e intertextualidade, respectivamente. 

 Tal conceito possui algumas características da visão textual na qual se 

fundamentava o modelo psicolingüístico, i.e, o texto não traz todos os seus 

significados; é o leitor quem vai construí-los na medida em que a interação com o 

mesmo ocorre (Silva, 2004:330), mas os significados estariam, segundo Nystrand & 

Wiemelt (1991), entre escritores e leitores12 ( Nystrand & Wiemelt, 1991:25). Esta visão 

estaria em completa dissonância com a concepção monológica, já exposta no item 

anterior. 

 Como professora de línguas, percebo que ensinar a ler um texto é ensinar a ler o 

mundo em sintonia com esta concepção que nos levaria (alunos e professores) ao 

questionamento deste mundo, nos autorizando a reconstruí-lo na medida em que nos 

                                                
12 Tradução minha. 



posicionamos histórica e ideologicamente no processo de entendimento deste mundo, 

seguindo assim os preceitos bakhtinianos. Como sabiamente já disse Paulo Freire 

(1988), a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo. E aprender a ler, 

a escrever (...) é antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu 

contexto (...) numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade (Freire, 

1988:8).  

 Vale também lembrar que, a partir da possibilidade de reconstrução deste 

mundo, também nos aproximamos das idéias de Wittgenstein (2), visto que o mesmo 

ressalta a inexatidão e as variabilidades deste mundo. Assim, como posto por Freitas 

(2002), 

 
 um texto não possui um sentido único, estático, universal, fixo. Um 

texto só existe se houver um leitor para lhe dar um significado(...). 

Um autor não consegue impor um limite à sua leitura. Há sempre 

diferentes leituras de diferentes leitores. Aquele que recebe o texto 

também dele participa com a sua subjetividade e torna-se co-autor 

da obra, inventando, recriando, deslocando e distorcendo (Freitas, 

2002:98).  

 

  

 Partindo desses pressupostos, avançarei, nos próximos parágrafos, para a 

discussão da idéia de letramento13, especialmente aquelas concernentes ao letramento 

autônomo e ao letramento ideológico. Este último apresenta-se como a possibilidade 

mais abrangente dos conceitos dialógicos expostos até o presente momento, ilustrados 

na citação anterior e contemplados nesta dissertação. 

 Matencio (2000) nos mostra que a definição de letramento como uma interação 

que se constitui por meio da palavra escrita continua sendo altamente difundida, 

                                                
13 Por esta palavra não possuir definição dicionarizada, apresento como o letramento é conceituado por 
diferentes autores. 



especialmente no contexto escolar. Para Soares (2000), entretanto, esta visão descartaria 

a importância das experiências de sociabilização como experiências de letramento, que 

podem ser exemplificadas pelas práticas de leitura permeadas pela oralidade e não 

ocorridas no espaço escolar. 

 A concepção monológica de compreensão do texto é também chamada de 

modelo autônomo de letramento (Kleiman, 1995), e tem por objetivo o ensino-

aprendizagem de um modo único e padronizado de leitura e escrita, pois pressupõe, nas 

palavras de Kleiman (1995), que há apenas uma maneira de o letramento ser 

desenvolvido (Kleiman, 1995:21). Tal concepção reverbera um caráter de decodificação 

textual no qual o papel do leitor estará restrito a interpretar a mensagem que está no 

texto à espera de ser desvelada pelo indivíduo/leitor letrado. Freitas (2002) 

complementa esta visão de letramento entendendo o espaço escolar como este lugar no 

qual a leitura é desvinculada das experiências vividas pelos alunos fora da sala de aula, 

(...) desconhecendo as práticas de leitura de seus alunos em outras esferas sociais 

(Freitas, 2002:101). 

 Por sua vez, Soares (1998) define letramento como o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo 

social ou um indivíduo como conseqüência de ter-se apropriado da escrita (Soares, 

1998:18). Já Street (1984 apud Kleiman, 1995) nos apresenta outra concepção de 

letramento entendida como práticas de letramento. O modelo ideológico de letramento, 

assim definido por Street (1984) e também utilizado por Kleiman (1995), concebe suas 

práticas como sociais e culturalmente determinadas, e, como tal, os significados 

específicos que a escrita assume para um grupo social dependem dos contextos e 

instituições em que ela foi adquirida (Kleiman, 1995:21). 



 Podemos perceber que este modelo aproxima-se da definição mais 

contemporânea de letramento baseada em Scribner e Cole (1981) que seria, segundo 

Kleiman (1995), um conjunto de práticas sociais que usam a escrita, enquanto sistema 

simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos 

(Kleiman, 1995:19).  

 Cabe a ressalva de que este modelo ideológico não nega os resultados do modelo 

autônomo, apenas o amplia para permitir debates que não se restrinjam aos aspectos 

menos complexos, como por exemplo, de decodificação textual, tal como posto por 

Matencio (2000) (cf. Kleiman, 1995). 

 Além disso, tal perspectiva mais ideológica aplicada ao letramento confirma 

uma visão dialógica de linguagem, de leitura e de ser humano. Por entender os eventos 

de letramento como apresentando marcas contextuais, culturais e sociais, concebo este 

ato como social, o que corresponderia, conforme Oliveira (2003), a um evento que 

envolve a atuação dos participantes discursivos na produção e negociação dos 

significados (Oliveira, 2003:22). Como é de conhecimento do leitor deste trabalho, o 

tema abordado, padrões de beleza, por sua especificidade, exigiria de mim e de meus 

alunos outra espécie de letramento, uma vez que, segundo Dionísio (2006), na 

atualidade, uma pessoa letrada deve ser uma pessoa capaz de atribuir sentidos a 

mensagens oriundas de múltiplas fontes de linguagem, bem como ser capaz de produzir 

mensagens, incorporando múltiplas fontes de linguagem (Dionísio, 2006:131). 

 Em meu trabalho de investigação, que será mais detalhado no capítulo 7, faço 

uso do material disponibilizado no site Media Awareness Network14, nas aulas de inglês 

no contexto pesquisado. O material fundamenta-se numa visão de letramento mais 

ideológico, pois fornece aos pais e professores uma visão multidimensional do processo 

                                                
14 Proposta do site no Anexo B. 



pedagógico, disponibilizando ferramentas que englobam estas diferentes possibilidades 

de letramento em relação aos conteúdos midiáticos, seja em relação a padrões de beleza 

ou quaisquer outros assuntos que circulem pela mídia contemporânea. A este tipo de 

enfoque multidimensional, podemos chamar de letramento visual, letramento midiático 

e/ou multiletramento.  

 Para o The New London Group (2000), tendo em vista o enorme aparato 

midiático ao qual os adolescentes estão expostos, este multiletramento, citado no 

parágrafo anterior, parece estar mais próximo da realidade globalizada de acesso à 

informação (internet, TV a cabo, chats, sites de relacionamento), uma vez que os 

processos multisemióticos contemporâneos de produção de sentidos não são 

contemplados pelo letramento ainda presente na escola e já discutido aqui. Para que isto 

ocorra, é preciso que o foco seja nas novas demandas cognitivas que por serem 

multimodais englobam elementos lingüísticos, áudio-visuais, espaciais e gestuais 

(cf.The New London Group, 2000). 

 Na análise dos dados, especificarei os materiais utilizados, as adaptações feitas e 

o mais importante, os possíveis efeitos engendrados pela prática do multiletramento. 

 A prática do letramento ou multiletramento como prática social, previamente 

explicada e justificada, nos conduz à necessidade de se construir um leitor mais crítico 

consoante com a visão vigotskiana de ser humano (item 2.3) como ativo e 

transformador. Ocupo-me destes aspectos nas próximas linhas.  

 

4.3. A leitura crítica 

  

 A partir de uma postura mais crítica em relação ao texto, creio ser mais viável 

chegar ao que Nunes (2005) classifica como leitura crítica, um processo que 

desenvolve no aluno a capacidade de descobrir informações e idéias no texto e de 



pensar criticamente sobre elas, ou seja, a de avaliar as informações e idéias à luz de 

seu conhecimento e sua compreensão do mundo (Nunes, 2005). 

 Este aluno/leitor é tido como ideal nas palavras de José Nunes (1994) ao citar 

Kleiman (1989), pois este leitor, também chamado de engajado mantém o controle e a 

reflexão consciente do aspecto interacional da leitura, com foco na análise da 

materialidade lingüística de intenções e objetivos do autor (Nunes, 1994:15). 

 À luz dos conceitos vigotskianos, já trazidos para esta dissertação, a atividade de 

leitura crítica envolveria não apenas os conceitos cotidianos que são adquiridos devido 

às funções mentais inferiores, mas, também, aqueles sistematizados cujo 

desenvolvimento depende das funções superiores: da abstração, de operações mentais, 

da capacidade de lidar com situações novas e de resolver problemas (cf. Nunes, 2005). 

 Coracini (1995) coloca que caberia ao professor, através de uma metodologia 

menos diretiva e dominadora, criar situações para contemplar o aluno como ser 

pensante e crítico (Coracini, 1995:14). Da mesma forma 

 
caberia [também] ao professor colaborar para que o aluno-

adolescente seja capaz de perceber que todo texto resulta de uma 

infinidade de outros textos (...) enfim, permitir que se questionem as 

verdades que parecem “naturais”, inquestionáveis; (...) mas para 

isso é preciso que o professor passe a questionar essas mesmas 

verdades, a metodologia, o material didático (...) (Coracini, 1995:14-

15). 
 

 No ensino da leitura crítica, Tadeu da Silva (2000), por sua vez, vê uma 

oportunidade para que as crianças e os/as jovens desenvolvam capacidades de crítica e 

questionamento dos sistemas e das formas dominantes de representação da identidade e 

da diferença (Tadeu da Silva, 2000:92). Desta forma, a escola se tornaria um espaço de 

negociação e contestação de conteúdos transmitidos por diversos meios, principalmente 



o midiático, foco deste trabalho, podendo resultar em uma formação de cidadãos 

conscientes de seu papel neste processo de construção e desconstrução de identidades, 

possibilitando uma mudança em suas próprias práticas discursivas e nas práticas 

discursivas de sua comunidade15 (Fairclough, 1992).  

 Trazer o questionamento do discurso midiático para o contexto escolar mostrou-

se, para mim e para os alunos16, uma experiência enriquecedora. Este passo dado por 

mim parece justificado por Freitas (2002) ao dizer que se queremos de fato educar 

nossas crianças e adolescentes, não podemos ficar apenas perplexos e distantes da 

realidade em que vivem. É preciso nela penetrar, tentar enxergá-la a partir de seu 

olhar, caminhar junto com eles. É o que veremos a seguir. Porém, antes de partir para a 

análise dos dados gerados, item no qual o leitor poderá perceber as contribuições 

trazidas pelos alunos para o tema proposto, discutirei aspectos relacionados aos padrões 

de beleza e à normalização desses padrões, focando minha atenção no papel da escola 

através do ensino e suas vertentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Tradução minha. 
16 Com base na entrevista de conclusão do trabalho (Anexo I). 



5-  A CULTURA COMO CAMINHO: TRAJETÓRIA MONO E MULTI 

 

     Acreditar em algo e não o viver é desonesto. 
Mahatma Gandhi   

 

 

 A metáfora da expedição utilizada por mim para descrever os caminhos pelos 

quais passei17 parece-me também pertinente neste momento ao falar sobre as 

possibilidades de trajeto concernentes ao termo cultura. Dividirei este caminho como 

exposto no título escolhido para este item: primeiro, seguirei os conceitos relativos à 

trajetória monocultural e, logo depois, sigo a trajetória multicultural a fim de abordar 

suas especificidades. 

 

 

5.1 Seguindo um trajeto monocultural 

  

 A modernidade, com seu racionalismo enraizado em uma concepção positivista 

de imposição de um modelo definido de verdade, bondade e beleza, concebe o ser 

humano como homogêneo. Desta forma, esta modernidade despreza toda e qualquer 

diferença que possa distanciar este ser dos marcos simbólicos de referência em torno da 

definição do verdadeiro, do justo, do belo e do útil (cf. Perez Gomez, 2001:22). 

 A escola, como já exposto, tem-se mostrado como um espaço privilegiado e 

eficaz na perpetuação deste paradigma essencialista e universalizador de uma educação 

tradicionalista. Ao seguir este trajeto, as instituições de ensino corroboram uma visão de 

ser humano e de conhecimento que nega a pluralidade e a heterogeneidade. 

 De uma forma ou de outra, por pouco ou muito tempo, todos nós, educadores, 

nos deparamos com esta estrada monocultural, e, segundo Perez Gomez (2001), a 

                                                
17 Ver Introdução e capítulo 7. 



função da escola é socializar e instruir, porém o faz com uma base universal, 

monocultural e entende a cultura ocidental como única possibilidade de configuração. 

Nas palavras dele: 

 A escola está reforçando de maneira persistente a tendência 

etnocêntrica dos processos de socialização, tanto na delimitação dos 

conteúdos e valores do currículo (...) como na forma unilateral e 

teórica de transmiti-los e no modo repetitivo e mecânico de exigir 

sua aprendizagem (Perez-Gomez, 2001:35). 

  

 Ao configurar o espaço escolar desta maneira, a aprendizagem seria apenas a 

transmissão de conteúdos escolhidos para serem assimilados, posição bem diferente da 

adotada neste trabalho que, por suas bases vygotskianas e bakhtinianas, entende a escola 

e a educação de forma plural e dialógica. 

  

 

5.2 A Escola em um trajeto multicultural 

  

 Utilizo o questionamento como instrumento de mediação no desenvolvimento da 

leitura crítica, por entender a escola como espaço de construção dialógica e por ser este 

espaço um contexto capaz de se tornar um ambiente de negociação e contestação de 

conteúdos transmitidos por diversos meios, principalmente o midiático. Como 

resultado, teríamos na escola como meta a formação de cidadãos conscientes de seu 

papel neste processo de construção e desconstrução de identidades que dariam início a 

uma mudança em suas próprias práticas discursivas e nas práticas discursivas de sua 

comunidade18 (cf. Fairclough, 1992). 

                                                
18 Tradução minha. 



 Proponho com a presente pesquisa, um questionamento, que será doravante 

entendido como instrumento de problematização, que segundo Gallimore & Tharp, são 

perguntas que levam à reflexão com o objetivo de provocar uma operação mental, uma 

nova perspectiva e auxiliar uma resposta cognitiva e lingüística ativa estimulando o 

aluno a produzir criações próprias (Gallimore & Tharp, 1996:177). Ainda segundo os 

mesmos autores, quando o professor questiona 

 
  duas vantagens educativas são obtidas. Em primeiro lugar, os 

 alunos ativam-se verbal e mentalmente, o que lhes confere 

 prática e exercitação. Em segundo lugar, durante esta 

 exercitação do discurso e do pensamento dos alunos, o 

 professor será capaz de acompanhar (...) o uso da lógica pelos 

 estudantes (Gallimore & Tharp,1996:177). 

 

 O questionamento operará, então, como uma atividade mediada complementada 

neste trabalho com um questionário desenvolvido pelo site canadense Media Awareness 

Network19. Além disso, outras atividades que fazem uso do questionamento tiveram 

como foco a discussão do tema padrões de beleza, de forma a auxiliar na formação de 

um leitor crítico.  

 A análise desse instrumento de mediação (as atividades mediadas) visa 

identificar sua influência no desenvolvimento das funções psíquicas superiores 

teorizadas por Vygotsky (1987), que diz que todas as funções mentais superiores são 

processos mediados (cf.Daniels, 2003:67). 

 Proponho, então, com a presente pesquisa uma problematização de conceitos 

hegemônicos sobre o belo, a fim de ajudar os alunos a perceber, com o desenvolvimento 

da capacidade de estabelecer relações entre os conteúdos visitados, que estes conceitos 

                                                
19 Permissão para utilização do material apresentada no anexo C. 



não são dados a priori e sim construídos e localizados socialmente, culturalmente e 

historicamente. 

 Os atores escolares, principalmente alunos e professores, poderiam ser co-

construtores de uma realidade socio-histórica que se apresenta e, a todo o momento, 

proferem discursos que são perpassados por valores e ideologias que necessitam de 

problematização. 

 Ao mediar os discursos com elementos questionadores e minha própria prática 

pedagógica no decorrer da atividade, procurei utilizar estes elementos para contestar os 

conceitos padronizados de beleza, uma vez que, segundo Vygotsky (cf.Moll,1996), o 

desenvolvimento da tomada de consciência seria uma etapa do processo de instrução. 

Como já dito, através do discurso (dentre outros instrumentos culturais), o indivíduo 

mediaria a interação com os outros e com o ambiente a fim de, com a prática, alcançar a 

interiorização e conhecimentos fazendo uso e desenvolvendo as funções psíquicas 

superiores. 

 A seguir, abordo as orientações curriculares nacionais para o Ensino Médio 

(PCNEM), por estas terem como objetivo fazer da escola um espaço de construção 

dialógica. 

 

5.3 O ensino com base nos PCNEM 

 No portal do Ministério da Educação20, encontramos como objetivo para a 

elaboração dos PCNEM contribuir para o diálogo entre professor e escola sobre a 

prática docente, [pois] a qualidade da escola é condição essencial de inclusão e 

democratização das oportunidades no Brasil. 

                                                
20 http://portal.mec.gov.br 

http://portal.mec.gov.br


 Para Santos & Fabrício (2006), no âmbito brasileiro do ensino de língua 

estrangeira, surgiu, em decorrência de uma educação tradicional hegemônica, a 

necessidade de priorizar uma educação que encorajasse os alunos a desafiar as verdades 

hegemônicas, contribuindo para a construção de novos paradigmas em relação à 

redução do preconceito, da discriminação e do desequilíbrio social. Tal pensamento se 

reflete no texto e nas propostas apresentadas nos PCNEM cujas orientações, elaboradas 

por um grupo de professores a convite do MEC, propõem um desenvolvimento crítico 

através de um currículo que, dentre outros aspectos: a) ajude os alunos a entenderem 

que o conhecimento é construído socialmente; b) demonstre como pressupostos sobre 

identidades hegemônicas são efeitos de práticas situadas que variam de acordo com 

especificidades sócio-culturais de diversos contextos históricos; e c) questione 

estereótipos que constroem visões dicotômicas sobre identidades. 

 Com base nos PCNEM, a proposta da presente pesquisa é a de problematizar os 

conceitos hegemônicos sobre o belo, a fim de auxiliar os alunos na percepção destes 

conceitos como socialmente construídos, influenciados por aspectos históricos, culturais 

e sociais e em que a mídia detém um papel que não pode ser esquecido ou desprezado. 

Esta problematização do papel da mídia será enfocada no próximo capítulo. No 

parágrafo a seguir, continuamos a abordar o perfil do contexto escolar. 

 No contexto escolar, os significados trazidos pelos alunos possuiriam uma 

característica inclusiva e exclusiva. Para Tadeu da Silva (2000), a afirmação de uma 

determinada identidade e a marcação de diferenças implicam, necessariamente, relações 

de poder. A identidade e a diferença seriam, portanto, criações culturais e sociais 

produzidas por meio de atos de linguagem e estariam estreitamente relacionadas às 

formas dominantes de representação da identidade e da diferença que ganhariam alto 

grau de estabilidade através de processos que tendem a marcar estas identidades e 



diferenças. Diariamente, somos capazes de reconhecer, no espaço escolar, uma fixação 

de identidades e marcações de diferenças - sobretudo aquelas relacionadas à aparência 

dos jovens - que trazem conseqüências, em sua maioria, prejudiciais a uma faixa etária 

adolescente que apenas reproduz estes conceitos essencializados.  

 Por outro lado, o mesmo autor identifica a leitura crítica como um processo que 

tende a desestabilizar estas identidades, e é a este processo de desestabilização de 

conteúdos essencializados que meu trabalho se filia. 

 Ao localizar a discussão em um contexto escolar, aproximo-me da idéia de 

Tadeu da Silva (2000) quando este diz que: 

 

 A pedagogia e o currículo deveriam ser capazes de oferecer 

oportunidades para que as crianças e os/as jovens desenvolvessem 

capacidades de crítica e questionamento dos sistemas e das formas 

dominantes de representação da identidade e da diferença. (Tadeu 

da Silva, 2000, p.92). 

 

  A escola se tornaria, então, um espaço de negociação e contestação de 

conteúdos transmitidos por diversos meios, principalmente o midiático, já que este faz 

parte do universo de construção de sentidos dos alunos. 

 Para finalizar, faço minhas as palavras de Nunes quando a mesma diz que  visões 

de mundo, de conhecimento, de sala de aula não pressupõem que os alunos sejam 

olhados, conceituados como seres abstratos, idealizados ou inertes (Nunes, 2000:83). 

Resultado desta visão é procurar trazer para o contexto pedagógico temas relevantes que 

possam colaborar para a construção de seres mais críticos ao mundo social. Porém, 

antes de partir para a análise dos dados gerados, discutirei aspectos relacionados aos 

padrões de beleza e à normalização desses padrões. É o que veremos a seguir. 

 



 

6 -  O DISCURSO MIDIÁTICO 
 

      Não basta evitar o erro; é preciso também 
evitar enormes massas de verdades. 

Thomas Carlyle  
 
 
6.1. A normalização de padrões 
 
 Na contemporaneidade, a mídia pode ser tida como produtora e mantenedora dos 

conceitos hegemônicos de naturezas diversas devido a seu grande alcance e inserção no 

cotidiano das pessoas. Através da visão bakhtiniana de discurso nos é possível perceber 

que o discurso é altamente influenciado e construído pelas vozes sociais (cf. seção 3.2)  

e que o mundo é refletido por esses ecos possuindo conceitos e ideologias (Faraco, 

2003). Insere-se neste contexto o discurso midiático. 

 A mídia tem sido responsável pela composição de grande parte do repertório de 

significados que os alunos trazem para o contexto escolar e para Wodak (2001) as 

estruturas dominantes, na qual se inclui a mídia, estabilizam convenções, naturalizando-

as, pois os efeitos do poder e da ideologia na produção de significados fazem com que 

estes significados sejam tidos como dados.21 Em outras palavras, a linguagem utilizada 

na produção de significados não exerceria poder por si só: ela se tornaria poderosa pelo 

uso que pessoas em posição de destaque fazem dela (cf. Wodak, 2001). 

 Através de seus diversos meios – jornais, revistas, emissoras de TV – a mídia 

tem imposto um padrão de beleza (tema a ser problematizado em minha pesquisa) 

reconhecidamente associado à magreza, juventude, status social e até qualidades morais, 

conceitos que acabam por ecoar nos discursos dos alunos como percebido em um 

questionário preenchido por eles na introdução do tema (Anexo A).  

                                                
21 Tradução minha. 



 O discurso midiático apresenta-se composto de vozes sociais que são reforçadas 

pelos consumidores de seus produtos que se tornam veiculadores das ideologias 

subjacentes ou explícitas deste discurso. Como conseqüência, os discursos dos alunos 

ecoam essas ideologias que chegam até o ambiente escolar despido de criticismo. 

 Ciente da dificuldade de solucionar tal questão, reforço minha proposta de 

problematizar com os alunos os conceitos midiáticos de padrões de beleza na tentativa 

de ajudá-los (sendo eu também um elemento de mediação) a tirarem suas próprias 

conclusões e a construírem um olhar mais apurado para esses conceitos. Caso possa 

contribuir com a iniciação de um processo de desestabilização, minha atuação no 

contexto onde a pesquisa foi desenvolvida já será recompensada. 

 A seguir, discorro sobre os padrões de beleza, tema principal desta pesquisa, na 

tentativa de compreender como determinados padrões se cristalizam em detrimento de 

outros e em quais momentos históricos. 

 

6.2. Os padrões de beleza 

 

 Segundo Bezerra Jr (2002), a maneira como a realidade afeta a subjetividade se 

dá por meio da criação de certos ideais, da valorização de modelos de pensamento, da 

propagação de certos repertórios de sentido (Bezerra Jr, 2002). Estes ideais e modelos 

aplicam-se também em relação ao conceito de belo. O mesmo autor coloca que a 

imagem do sujeito ideal atual é regida pelo cuidado com a aparência de saúde, beleza e 

fitness (Bezerra Jr, 2002:234).  

 Ao relacionarmos este ideal de sujeito atual como belo e em forma com a 

historicização feita por Eco (2007) organizada no livro História da Beleza, poderemos 

perceber que sempre esteve presente um ideal de belo nos diferentes momentos 

históricos, porém, nem sempre associado à magreza. Já na introdução de seu livro, Eco 



(2007) nos diz que belo é um adjetivo que usamos freqüentemente para indicar algo 

que nos agrada. Parece que neste sentido, aquilo que é belo é igual aquilo que é bom e, 

de fato, em diversas épocas históricas criou-se um laço estreito entre o Belo e o Bom 

(Eco, 2007:8). 

  Longe de fazer deste espaço uma resenha do livro de Eco, julgo pertinente 

continuar a situar historicamente o tema com base neste autor apenas para salientar em 

que épocas este laço entre Belo e Bom ocorreu - ou vem ocorrendo - para que o leitor 

possa visualizar a partir de tais asserções o objetivo ao qual me propus no início deste 

item, o de tentar compreender a normalização dos padrões de beleza. 

 Eco em seu livro parte do princípio de que a Beleza jamais foi algo de absoluto 

e imutável, mas assumiu faces diversas segundo o período histórico e o país (Eco, 

2007:14). Este princípio corresponde à visão presente neste trabalho de que qualquer 

conceito é construído e não dado à priori, sendo, por isso, relacional. Em outras 

palavras, esta visão chamada de sócio-construcionista e já abordada no capítulo 3 

relaciona quaisquer conceitos a seu momento histórico, contextualizando seus usos e, 

por isso, tornando-os mutáveis a partir do momento em que se mudam o contexto, os 

sujeitos das construções e o momento histórico no qual sujeitos e contextos se inserem. 

 Os quadros comparativos22 de ícones de beleza em diferentes momentos 

históricos feitos por Eco (2007) são uma rica amostra do que entendemos por relacional, 

não apenas por mostrarem o desenvolvimento das diversas idéias de beleza, mas 

também por mostrarem as escolhas do autor sobre quais ícones demonstram esse 

desenvolvimento. Aqui caberia a pergunta: se esta organização sobre a história da 

beleza fosse feita por outro autor, em outro contexto e em outro momento histórico (ou 

até no mesmo momento), que resultado teríamos? 

                                                
22 Anexo D. 



 De Michele (2007), co-autor do livro, nos informa que na Grécia antiga a beleza 

se encontra quase sempre associada a outras qualidades por faltarem aos gregos (...) 

uma estética propriamente dita e uma teoria da Beleza (De Michele, 2007:37). A 

própria origem da palavra Kalón significa aquilo que agrada e não estaria diretamente 

associada à beleza física humana, mas também a beleza de um objeto assim como às 

qualidades da alma e do caráter do indivíduo. Esta primeira compreensão de Beleza 

estaria ligada às diversas artes que a exprimem, nos hinos, na poesia, na escultura [e 

também] na retórica (De Michele, 2007:41). 

 Sócrates, através de Xenofonte (V-IV a.C.) distingue três categorias estéticas:  

 a Beleza ideal, que representa a natureza através de uma montagem das 

partes;  

 a Beleza espiritual, que exprime a alma através do olhar e; 

 a Beleza útil e funcional. 

 

 Platão (V-IV a.C.) no Timeu e no Fedro elabora a Beleza como harmonia e 

proporção das partes e a Beleza como esplendor. A partir daí, propõe então que a visão 

sensível da Beleza (daquilo que se vê) seja substituída pela visão intelectual advinda do 

aprendizado filosófico encontrada na Beleza das formas geométricas, com base em uma 

concepção matemática do universo (cf. De Michele, 2007:48-50). Eco (2007) coloca 

que esta visão de Beleza harmônica ou matemática foi seguida à risca por Pitágoras e 

em relação ao corpo humano, a simetria e o equilíbrio de contrastes é que tornariam um 

corpo belo. 

 Avançando para os séculos XV e XVI, De Michele (2007) ressalta que a beleza 

volta a ser vista como imitação da natureza ou simulacro do mundo das idéias de Platão 

e também como algo a ser contemplado. Por outro lado, enfatiza ainda que os retratos 

dos corpos servem também para demonstrar o poder dos homens e a vida cheia de 



atividades da mulher da corte que iam desde ditar as leis da moda até participar 

ativamente das belas artes (De Michele, 2007:196). 

 Este padrão alterou-se entre os séculos XVI e XVII, quando a mulher passou a 

ser retratada como dona de casa, educadora e administradora unindo a beleza à 

praticidade (cf. De Michele, 2007:207-208). Já no Renascimento, a Beleza como 

proporção das partes atinge seu mais alto grau, de acordo com De Michele (2007), 

porém, ao mesmo tempo, é possível perceber uma mentalidade inquieta que acaba por 

refletir nos conceitos de beleza que passam a ter um caráter mais fluido e dinâmico, 

assim como o próprio movimento renascentista. 

 Interessante ressaltar que as crises políticas e as revoluções econômicas, ou seja, 

o contexto sócio-histórico influencia sobremaneira os conceitos de beleza que passam a 

ser mais complexos na medida em que o próprio homem se depara com novas 

descobertas como, por exemplo, quando se vê apenas como uma parte do universo e não 

mais em seu centro.23 

 Outro exemplo disso é a estética do século XVIII calcada em aspectos 

subjetivos, belo passa a ser aquilo que agrada de maneira desinteressada, formando-se 

assim uma nova concepção do Belo (De Michele, 2007:264). Por outro lado, a beleza 

romântica do Século XIX não se preocupa com o que agrada ou não, mas sim com a 

expressão de sentimentos contraditórios como vida/morte, finito/infinito por exemplo. A 

partir daí, a concepção grega de Beleza como produto da verdade transforma-se na 

concepção de verdade como produto da Beleza. 

 No século XX, é inegável o poder do cinema e mais tarde da televisão na 

produção de ícones de beleza. Eco (2007) as classifica como beleza de consumo, pois os 

indivíduos ou consumidores utilizam estes ideais de beleza propostos pela indústria de 

                                                
23 Ver também comentários apresentados no capítulo sobre construções ontológicas (2.2). 



consumo para vestuário e maquiagem, e eu ousaria dizer, até mesmo, se comportarem, 

uma vez que esses ícones, como já dito anteriormente, passam a ter qualidades morais 

associadas à forma física. 

 Seja qual for o padrão de normalidade a ser seguido, o problema está para Silva 

(2000) exatamente na normalização, pois para ele normalizar significa eleger – 

arbitrariamente – uma identidade específica como o parâmetro em relação ao qual as 

outras identidades são avaliadas e hierarquizadas (Silva, 2000:83). Seja qual for o 

padrão a ser seguido, este será visto como a identidade normal que nem sequer é vista 

como UMA identidade, mas como A identidade (Silva, 2000:83), levando-nos a concluir 

que as identidades que não estiverem de acordo com determinado parâmetro serão 

consideradas anormais ou diferentes. 

 O movimento aqui proposto é o de ler criticamente estas imposições que 

perpassam nossos discursos escolares trazendo conseqüências visíveis principalmente 

para os adolescentes em fase de transformação física, muitas vezes traumática para eles, 

pois são acompanhadas de apelidos e exclusões. 

 Para colocar em prática este objetivo, acredito nas palavras de Silva (2000) 

utilizadas a seguir para concluir este capítulo: 

 
 A repetição pode ser interrompida. A repetição pode ser questionada 

e contestada. É nessa interrupção que residem as possibilidades de 

instauração de identidades que não representem simplesmente a 

reprodução das relações de poder existentes (...) que torna possível 

pensar na produção de novas e renovadas identidades (Silva, 

2000:95). 
 

 

 

 

 



7 – O INÍCIO DA EXPEDIÇÃO 

     

     Aqui eu existo para o outro com o auxílio do outro. 
         Mikhail Bakhtin 

 

 

 O ponto de partida para esta trajetória como pesquisadora foi, e continua sendo, 

minha prática no ensino de língua inglesa, na qual procuro transcender as fronteiras da 

simples transmissão de conteúdos que, muitas vezes, não contribuem para o 

enriquecimento profissional dos educandos e, tampouco, para a formação de cidadãos 

conscientes. Acredito, conforme discutido nas seções 4.3 e 5.3, que a sala de aula seja 

um dos espaços mais apropriados para a co-construção de significados e busco, para 

esse fim, a participação e o apoio dos maiores interessados neste processo: os próprios 

alunos. 

 Assim o faço com base em Holmes (1992:44) quando este diz que: 

 

Ao incorporar o ensino de leitura crítica ao ensino de estratégias de 

leitura nós damos um passo à frente em direção ao reconhecimento 

do fato de que o professor de línguas não é o professor de um meio 

de comunicação neutro e abstrato, mas de uma forma de expressão 

do indivíduo e mudança de seu papel na sociedade. 

 

 Porém, para compreender o processo norteador que pode fazer com que o aluno 

passe de um pólo a outro (da neutralidade e abstração para desenvolvimento ou 

participação na mudança social), foi necessário equipar-me com mapas, lanternas, 

parceiros, guias e um roteiro para embarcar nesta expedição que é o ato de pesquisar. 

 Pesquisar, segundo Mc Donough & Mc Donough (1997:39), é um ato que possui 

diferentes conotações e, por isso mesmo, torna-se difícil de ser definido. Para estes 

autores, duas vertentes deste ato seriam: a descoberta ou revelação de conhecimento 



oculto que pressupõe uma utilidade para quem pesquisa; e a criação de conhecimento 

novo que, por sua vez, pressuporia como resultado uma inovação, e até a construção de 

novas teorias. 

  Em seu aspecto mais amplo, Mc Taggart (1997:27) define o pesquisar como o 

estudo sistemático na busca de respostas, soluções e verdades. Nunan (1992), por outro 

lado, nos apresenta uma definição em um âmbito mais restrito que entende a pesquisa 

como um processo de investigação com três elementos: a) uma questão ou problema; b) 

os dados; e c) a análise e a interpretação destes dados. 

 Identifiquei-me, entretanto, com o conceito trazido por Perez-Gómez (1992) que 

amplia as visões anteriores conferindo à pesquisa um status mais crítico, questionador e 

reflexivo. Faço lembrar, contudo que o modo de fazer pesquisa foi durante muito tempo 

restrito à testagem de hipóteses e generalizações lógico-dedutivas, tradicionalmente 

conhecida como pesquisa positivista ou quantitativa. Torna-se, porém, óbvio que a 

pesquisa de caráter positivista, com seu foco no rigor da aplicação controlada e neutra 

de procedimentos metodológicos, busca de soluções e na relação causa e efeito 

(Brandão, 2003:40), está descartada deste trabalho, pois o objetivo aqui exposto é o de 

repensar uma prática pedagógica em mudança e/ou processo. Sem tentar desmerecer a 

importância de tal vertente que, por muitos anos, também guiou a produção de 

conhecimento na área da Lingüística Aplicada (cf. Moita Lopes, 1994), apenas reforço 

que, para o contexto pesquisado, a vertente interpretativista mostrou-se mais apropriada.  

 Um dos principais motivos e justificativas para privilegiar tal paradigma poderia 

ser o de nadar a favor da corrente, já que ao inserir minha pesquisa no âmbito da 

Lingüística Aplicada atual, vejo que compactuo principalmente com as formas de se 

produzir conhecimento nesta área na qual trabalhos recentes mostram uma migração do 

paradigma positivista (quantitativo) para o paradigma interpretativista (qualitativo). 



Apóio-me, contudo, nas palavras de Brandão, que ecoam o pensamento de Bakhtin 

(2003:46), 

 
  (...) seres humanos, grupos humanos, dilemas humanos e criações 

humanas não são coisas. Não se comportam como coisas e não 

podem ser reduzidos a lógicas operacionalistas e mecanicistas com 

que as coisas são definidas e investigadas científica e 

experimentalmente. 

 

 A pesquisa interpretativista se desenvolve a partir da visão do objeto de pesquisa 

apresentado na citação acima, i.e, o ser humano na geração de idéias e questões e não na 

testagem das mesmas, como feito na pesquisa quantitativa. Além disso, possui um foco 

mais amplo e complexo, pois seu caminhar congrega descoberta, descrição, 

compreensão e interpretação. Com seu olhar subjetivo, o paradigma interpretativista 

permite ao pesquisador participação no processo de pesquisa e confere ao contexto 

papel fundamental na busca das particularidades do mesmo, que resultariam em 

interpretações individuais para as informações obtidas e respostas geradas. 

 Acredito que fazer pesquisa também é um ato que denuncia a visão de mundo e 

de ser humano de quem pesquisa. Na expedição que me propus a fazer e os convido a 

compartilhar, espero ser capaz de demonstrar estas visões já detalhadas em outro 

momento 24. 

 Nas próximas linhas, relatarei esta preciosa viagem que, por não seguir roteiro 

pré-concebido ou determinado, ou ainda, hipóteses já levantadas a serem apenas 

testadas, mostrou-se rica em imprevistos, desafiadora e cativante. 

 

 

 
                                                
24 Capítulo 2.  



7.1.OS MÉTODOS E OS GUIAS 

 

 A primeira etapa desta expedição foi a escolha do guia, ou melhor, guias, que 

seriam as perguntas de pesquisa, pois estas questões conduziram-me a uma estrada que 

seria completamente oposta se a escolha dos guias se desse de outra maneira. Diante da 

exposição do tema (padrões de beleza) feita anteriormente e das justificativas deste 

início de capítulo, objetivei investigar e responder à seguinte questão de pesquisa: quais 

ferramentas de mediação utilizadas nas aulas de língua inglesa auxiliaram no 

alcance de uma leitura crítica dos processos de construção dos padrões de beleza no 

contexto pesquisado? 

 Na tentativa de responder a esta macro pergunta, fez-se necessário saber 

primeiramente: 

1. Quais são os padrões de beleza validados pelos sujeitos discentes do 

contexto pesquisado? 

2. De que forma os discursos destes sujeitos discentes refletem esses 

padrões? 

 

 Guiada por estas perguntas, precisei traçar um roteiro a percorrer. Uma 

encruzilhada mostrou-se diante de mim, pois a dúvida era: qual caminho seguir? Fui 

instruída a utilizar um mapa assim como os viajantes ou navegadores do passado 

sempre o fizeram, mas qual mapa?  

 Escolhi meu mapa com um objetivo claro que era o de, através da análise das 

interações orais geradas nas aulas de Inglês Instrumental, procurar perceber como os 

padrões de beleza estariam inseridos nos discursos dos alunos e também como poderiam 

ser desestabilizados e contribuir para um processo de formação de uma consciência da 

diversidade do sujeito. 



 A escolha da metodologia de pesquisa parece seguir o processo de seleção de um 

mapa para uma viagem que nos levará ao destino traçado no início do trajeto: algumas 

respostas e/ou novas perguntas. O primeiro mapa escolhido foi o da etnografia, pois a 

mesma tornaria possível, segundo Moita Lopes (1996), uma reflexão sobre uma dada 

prática social envolvendo os sujeitos que dela participam, identificando as situações-

problema. Em outras palavras, a etnografia se faria pertinente pois procura auxiliar na 

compreensão dos processos interacionais em um determinado contexto. Acrescento a 

visão de Erickson (1984), quando este diz que a etnografia é guiada pelos pressupostos 

êmico e holístico, sendo o primeiro relacionado ao contexto de sala de aula e o segundo 

aos aspectos sociais e pessoais, dentre outros que influenciariam as interações nesse 

contexto. 

Ao longo do percurso, percebi que o trabalho desenvolvido mostrava um caráter 

intervencionista e de transformação de minha prática pedagógica e da própria leitura dos 

alunos em relação ao tema padrões de beleza, uma vez que nem eu nem eles éramos os 

mesmos do início do processo (e em diferentes etapas do mesmo), e as modificações 

eram visíveis nas análises das interações. Isso justificou uma mudança no perfil 

metodológico: de etnografia para a pesquisa-ação. 

 A troca de um mapa pelo outro não se deu de forma radical, pois a etnografia e 

seus instrumentos iluminaram boa parte do caminho, uma vez que a diferença entre a 

etnografia e a própria pesquisa-ação é muito tênue. Antes da justificativa de tal escolha, 

convém traçar uma breve descrição das definições sobre a pesquisa-ação assim como os 

aspectos convergentes entre alguns dos diversos autores que trataram do tema. 

 Elliot (1991:69) define a pesquisa-ação como o estudo de uma situação social 

para melhorar a ação. Mc Niff (1988), por sua vez, a entende como uma intervenção de 

pequena escala no mundo real e o exame dos efeitos dessa intervenção. Carr & Kemis 



(apud Figueiredo, 2007), a compreendem como uma auto-reflexão crítica para 

aprimorar a prática. De acordo com Kemmis & McTaggart (apud Nunan, 1992), a 

pesquisa-ação desempenha algumas funções principais, aqui aplicadas ao contexto 

escolar, tais como ser feita por professores ao invés de pesquisadores externos e 

objetivar a mudança, pois está situada em um contexto em que se pretende 

modificar/intervir. 

 Chamo a atenção para um aspecto da pesquisa-ação que, de certa forma, a 

distingue da pesquisa de cunho simplesmente etnográfico. Para que a mudança falada 

no parágrafo anterior seja alcançada, o pesquisador pode se valer do chamado processo 

de investigação em espiral (Riding, Fowel & Levy, 1995:3), com etapas que englobam 

o questionamento, a reflexão, a ação, o requestionamento e a avaliação do processo, 

como ilustrado no quadro a seguir 25:  

 

 

 

Quadro 1 - Ciclos da pesquisa. 

 

 Acredito que falar em mudanças conceituais e institucionais seja prematuro 

devido à impossibilidade de relacionar o tempo da pesquisa e o tempo da mudança, mas 
                                                
25 Tradução minha. 
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a maior parte das etapas de cada ciclo foi contemplada e houve, nas palavras de 

Thiollent (1997:27), um esforço para aumentar o conhecimento e a consciência das 

pessoas e dos grupos envolvidos. Por esta razão, considero ser este o perfil do mapa a 

seguir.  

  

 

7.2. PREPARANDO A BAGAGEM 

 

 Para instrumentalizar a pesquisa, utilizei-me de algumas ferramentas das quais 

me ocuparei nesta seção. Antes, algumas linhas sobre o valor de tais ferramentas. 

 De acordo com Nunes (2000), os instrumentos geradores de dados da pesquisa-

ação são os mesmos da etnografia no que diz respeito à geração dos dados: a observação 

participante, a gravação em áudio, o uso de diários reflexivos e entrevistas. Aliás, na 

pesquisa interpretativista, os processos utilizados para a geração de dados devem 

permitir uma triangulação destes a fim de validar a pesquisa, pois proporcionariam 

diferentes visões sobre um mesmo dado (cf. Alwright&Bailey, 1991) e maior coerência 

na interpretação e análise. A questão estaria segundo Brandão (2002:28), em ser capaz 

de selecionar os instrumentos de pesquisa em concordância com os problemas que se 

deseja investigar. 

 Ressalto, então, a importância da pilotagem dos dados, chamada por Brandão 

(2002) de pré-testagem, que foi, no meu caso, de extrema importância para a escolha 

dos melhores instrumentos que permitissem as triangulações. Esta pilotagem, que 

considero uma prática de pesquisa, foi planejada, discutida, analisada e replanejada 

com minha orientadora e minhas colegas de orientação. Como exemplo desta pilotagem 

ou deste primeiro processo cíclico, posso citar a elaboração do primeiro questionário e a 



opção por não fazer adaptações no material já pronto, disponibilizado pelo site media 

awareness network para orientar o debate entre os alunos. 

 Optei pelos questionários, acrescido do debate em grupo (que foi uma exposição 

dos alunos sobre as respostas dadas nos questionários) e complementado por minhas 

anotações no diário de pesquisa para instrumentalizar o estudo, mantendo-me atenta às 

dificuldades, vantagens e desvantagens de cada escolha, conforme será detalhado a 

seguir. 

 No caso em particular a ser discutido nesta dissertação, além dos instrumentos 

mencionados, senti falta de um olhar externo que tornasse possível a obtenção de um 

posicionamento crítico sobre a condução do tema. Para isto, fui orientada a distribuir 

pequenos papéis com uma pergunta sobre a aula para ser respondida pelos alunos26. 

Estes, portanto, me emprestariam seu olhar sobre meu processo de investigação. Os 

alunos atuaram como observadores críticos, pois, ao final deste determinado encontro 

explicitado no capítulo de análise dos dados, eles responderam a uma pergunta sobre a 

aula. Por pesquisar minha própria sala de aula, este outro olhar foi de grande valia para 

o andamento do trabalho. 

 Com o mapa em mãos, agora só faltava preparar a bagagem e organizar o grupo 

para a partida. 

 

7.2.1 Observação participante 

 

 A observação participante configura-se um importante elemento na análise dos 

dados, pois, no papel de inserção na comunidade estudada, o pesquisador torna-se, na 

visão de McDonough & Mc Donough (1997), capaz de fornecer detalhes que auxiliam 

na interpretação dos dados. 

                                                
26 Anexo E. 



 O meu papel de observadora participante foi exercido na minha presença 

constante em todos os momentos da investigação e nas observações documentadas das 

atividades propostas, em sua maioria registradas nas notas de campo posteriormente 

registradas em meu diário. 

 

7.2.2 Gravações em áudio 

 

 Por este estudo também lidar com interações orais, a gravação em áudio foi um 

instrumento utilizado. Na fase posterior de transcrição dos dados, as interações 

tomavam forma na reconstrução dos momentos registrados. Todas as interações, com 

exceção do preenchimento do questionário, foram gravadas em áudio. Além disso, a 

última atividade de apresentação oral dos alunos foi gravada em vídeo27 pelos mesmos. 

 

7.2.3 Diário reflexivo 

 

 O uso de diários é considerado uma técnica comum nas pesquisas de sala de aula 

(McDonough, 1994:57), como instrumento de metodologia, reflexão e desenvolvimento 

profissional. 

 Utilizei um modelo de diário que segue um roteiro pré-estabelecido, 

desenvolvido por Nunes (2000) que serviu para orientar-me na condução da 

reconstrução das aulas (Anexo F). Em decorrência do pouco tempo disponível depois 

dos encontros e devido ao grande envolvimento dos alunos nas atividades, confesso que 

o preenchimento do diário não foi imediato, mas procurava fazê-lo o mais rápido 

possível, utilizando-os nos momentos de transcrição das gravações em áudio para 

complementar algum aspecto esquecido. 

 A utilização do diário proporciona alguns ganhos, tais como: 

                                                
27 Por aparelho celular. 



 Servir como fonte de mudanças para a prática pedagógica; 

 Informar sobre a participação e reação dos alunos nas atividades propostas e nas 

apresentações dos trabalhos; 

 Orientar a abordagem a ser usada com os alunos nos encontros seguintes, com 

base nos encontros anteriores e; 

 Registrar as dificuldades encontradas ao longo do processo a fim de 

compartilhá-las com meus pares nos momentos da orientação acadêmica. 

 

7.2.4 Questionários 

 

 A primeira atividade desenvolvida com a turma foi o preenchimento de um 

questionário (Anexo A) elaborado por mim, para identificar os conceitos, crenças e 

valores já trazidos pelos alunos sobre os padrões de beleza. As perguntas foram feitas 

em Inglês, mas as respostas poderiam ser dadas na língua materna, uma vez que muitos 

alunos não possuem fluência escrita na língua inglesa. Na elaboração do questionário, a 

pré-testagem foi de suma importância, pois, ao compartilhar minhas idéias com minha 

orientadora e minhas colegas de orientação, pude perceber que algumas perguntas eram 

muito direcionadas. Além disso, o uso das figuras para auxiliar os alunos na 

classificação feio/belo era, além de antiético, altamente expositor de meus próprios 

valores, uma vez que as figuras tinham sido escolhidas por mim.  

 Decidi, então, levando em conta as contribuições feitas por meus pares de 

orientação e de minha orientadora, elaborar um questionário mais aberto que 

contemplasse aspectos gerais sem fugir do objetivo: a descrição de uma pessoa bonita, 

na visão dos alunos. Os alunos não identificaram seus nomes nos questionários. Os 

únicos dados pedidos foram idade, sexo e endereço,28 a fim de traçar um pequeno perfil 

desses alunos e uma posterior categorização das opiniões dos meninos e das meninas. 

                                                
28 O endereço foi utilizado para me orientar quanto ao contexto que os cerca fora da escola. 



 Um segundo questionário foi utilizado, desta vez elaborado pelo site pesquisado 

media awareness network. Este questionário não foi alterado e será mais detalhado na 

análise dos dados. 

 

7.2.5 Debates em grupo 

 

 Considerei o uso do debate em grupo para enriquecer e esclarecer  dados obtidos 

pelas respostas dos alunos ao primeiro questionário. O debate ocorreu na aula seguinte 

ao uso do questionário elaborado por mim e foi visto pelos alunos como um momento 

mais informal e não como um processo avaliativo, fato que se deve, em grande parte, à 

imagem de aula tradicional de boa parte de nossos aprendizes. Este instrumento 

complementar, o debate, foi gravado em áudio, sendo posteriormente analisado.  

 A organização espacial da sala contribuiu para o bom andamento da interação, 

pois os alunos colocaram suas carteiras encostadas à parede formando o desenho da sala 

(retangular). Desta forma, todos os rostos eram visíveis, transformando o momento num 

grande bate-papo. Minhas intervenções ocorreram no sentido de esclarecer algum 

conceito vago ou para organizar as falas dos alunos que, às vezes, se sobrepunham. 

   

7.2.6 Entrevista 

 

 A utilização de um instrumento como a entrevista, teve por objetivo, aprofundar 

os questionamentos levantados em sala de aula e tentar perceber, uma vez que a 

entrevista foi feita ao final do ano letivo, que tipo de conseqüências o processo de 

leitura crítica dos padrões de beleza havia engendrado até então. Optei por um padrão 

semi-estruturado ao entrevistar o grupo escolhido, foco da última atividade29, com a 

intenção de construir um ambiente mais informal na abordagem do tema. Segui apenas 
                                                
29 A atividade será detalhada no cap.8. 



um roteiro elaborado por mim (exemplificado na página 109), podendo assim 

considerar aspectos de flexibilidade e divisão de poder com os entrevistados conforme 

sugerido por Spradley (1979) e Nunan (1992). 

   

 

7.2.7 Critérios de análise 

 

 A Sociolingüistica Interacional (Gumperz, 1982/2002; Erickson & Schultz, 

1977/2002; Goffman, 1979/2002; Tannen & Wallat, 1987/2002) e os teóricos em que 

fundamento minha visão de linguagem (seção 3.2) vêem a linguagem como um 

fenômeno social. Na interação, os significados são construídos através das convenções 

culturais, conhecimento de mundo, elaboração de hipóteses dentre outros aspectos. Nas 

interações, portanto, podemos utilizar todos estes aspectos ou alguns deles dependendo 

da própria interação, negociando-os ao longo do processo interacional. Vale ressaltar 

que nem sempre estes aspectos são compreendidos pelos participantes da interação 

devido a complexidade e instabilidade dos mesmos decorrentes dos esquemas30 dos 

participantes. Quando isso acontece, temos as gafes sociais ou mal entendidos. 

 Ao analisar o fenômeno social, a Sociolingüística Interacional possui, segundo 

Ribeiro (2002), como principal pergunta a ser respondida pelos teóricos desta área O 

que está acontecendo aqui e agora nesta situação de uso da linguagem? (Ribeiro, 

2002:7). Para responder a esse questionamento, a Sociolingüística Interacional lança 

mão de várias categorias analíticas para, em um nível micro de análise da interação, dar 

conta dos movimentos que ocorrem nos contextos estudados. 

                                                
30 Referem-se às expectativas dos participantes do discurso acerca das pessoas, objetos, eventos e 
cenários do mundo decorrentes de experiências prévias (cf.Tannen &Wallat) 



 As categorias analíticas disponibilizadas pela Sociolingüística Interacional são 

diversas e aplicáveis em diferentes contextos. Selecionei as categorias a seguir a fim de 

me auxiliarem na inteligibilidade dos dados que foram gerados no presente trabalho. 

 As estruturas de participação referem-se à ação conjunta dos participantes de 

uma situação, envolvendo desde o arranjo no cenário até a distribuição dos direitos e 

deveres mútuos dos participantes quanto a quem pode falar e quem deve ouvir em que 

condição social no decorrer da atividade. Dizem respeito também às conseqüências das 

ações conjuntas, em termos de quais comportamentos serão percebidos como 

socialmente apropriados (Garcez & Ostermann, 2002) 

 Por conjugar diferentes aspectos da interação, as estruturas de participação 

aparecerão na análise dos dados como uma categoria analítica para enriquecer o 

entendimento sobre a organização espacial da sala de aula, a distribuição dos direitos e 

deveres dos participantes e os possíveis efeitos para a interação. 

 Outras duas categorias analíticas que pareceram pertinentes ao estudo estão 

inseridas nos conceitos de enquadre e alinhamento. Tannen & Wallat(1987) definem 

por enquadre a percepção de qual atividade está sendo encenada, de qual sentido os 

falantes dão ao que dizem (...) os enquadres emergem de interações verbais e não-

verbais e são por elas constituídos (Tannen &Wallat, 1987:123). 

 Assim sendo, para compreender o cenário que se mostra, falante e ouvinte 

devem saber dentro de qual enquadre estão inseridos: se é uma aula, uma piada, um 

debate etc. Ao fazê-lo, os interagentes criam alinhamentos físicos e contextuais que, 

segundo essa conceituação, podem ser vistos como subenquadres ou 

microenquadramentos. 

 Os alinhamentos físicos dizem respeito à direção para a qual a frente do corpo 

está voltada em relação à frente dos corpos dos outros, direcionamento da cabeça e do 



olhar etc. Já o alinhamento contextual se refere a como os interagentes se apresentam 

uns aos outros e como ratificam ou resistem aos alinhamentos propostos pelos outros 

(Garcez & Ostermann,2002). Alinhamentos e enquadres também se associariam para a 

construção de identidades, uma vez que os enquadres interativos engendram 

alinhamentos que constroem posições identitárias dos participantes (cf. Gee, 2005) 

 Os exemplos que serão analisados terão seu foco no alinhamento contextual, 

devido a forma como os dados foram gerados (por gravação em áudio). 

 Certamente cometi erros e peguei caminhos mais longos ou curtos demais, 

porém, ao longo do processo, acredito ter conduzido o trabalho como mediadora dentro 

do que procurei fundamentar na discussão teórica e segundo os autores elencados nas 

seções anteriores.  

 Foi um momento rico de reflexão e de sinais para mudança e replanejamento, 

percurso seguido numa e para a pesquisa-ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.  APRESENTANDO O LOCAL DA EXPEDIÇÃO 

 

7.3.1 Espaço físico da escola 

 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma instituição localizada em um município da 

Baixada Fluminense, Estado do Rio de Janeiro. Trata-se de uma escola de ensino 

médio/técnico e superior que possui 904 alunos matriculados, sendo 409 no nível 

médio/técnico e 495 no nível técnico externo31. Os alunos estão distribuídos nos cursos 

de Informática, Enfermagem, Eletromecânica e Telecomunicações, da seguinte forma: 

 
Alunos 

matriculados 

Enfermagem Informática Eletromecânica Telecomunicações 

Médio/Técnico 96 98 97 80 

Técnico (externo) 165 114 117 99 

 

 Possui, ainda, no nível superior, 296 alunos matriculados nos cursos de 

Engenharia de Controle de Automação (150 alunos) e Engenharia de Produção (146 

alunos). 

 O prédio fica distante do centro do município, em um bairro rural da região. A 

área onde a instituição está localizada começou a se desenvolver depois do início das 

atividades escolares. Algumas lanchonetes e pensões para almoço foram abertas, porém, 

após a abertura da cantina da escola (3 anos após a inauguração), estes estabelecimentos 

encerraram suas atividades, já que os alunos passaram a consumir apenas os produtos 

oferecidos pela cantina, muitas vezes substituindo o almoço por lanches rápidos. 

 A unidade pesquisada é classificada como um dos campi de uma instituição 

federal de renome localizada no Rio de Janeiro e tem como objetivos32·: 

                                                
31 Esta opção é oferecida aos alunos que não se classificaram para cursar o médio/técnico na própria 
instituição. 
32 Informações retiradas do site da instituição. www.cefet-rj.br 

http://www.cefet-rj.br


 Ministrar educação profissional técnica de nível médio, de forma articulada 

com o ensino médio, destinada a proporcionar habilitação profissional para 

diferentes setores da economia;  

 Ministrar ensino superior de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, visando à formação de profissionais e especialistas na área tecnológica;  

 Ofertar educação continuada, por diferentes mecanismos, visando à 

atualização, ao aperfeiçoamento e à especialização de profissionais na área 

tecnológica;  

  Realizar pesquisas, estimulando o desenvolvimento de soluções tecnológicas de 

forma criativa e estendendo seus benefícios à comunidade;  

 Promover a extensão mediante integração com a comunidade, contribuindo 

para o seu desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida, desenvolvendo 

ações interativas que concorram para a transferência e o aprimoramento dos 

benefícios e conquistas auferidos na atividade acadêmica e na pesquisa 

aplicada;  

 Estimular a produção cultural, o empreendedorismo, o desenvolvimento 

científico e tecnológico, o pensamento reflexivo, com responsabilidade social. 

 

 Inaugurada oficialmente em 22 de agosto de 2003, esta Unidade de Ensino 

iniciou suas atividades acadêmicas de seus cursos regulares em 2004, após realização de 

concursos públicos para docentes e alunos. O campus possui uma área de terreno de 

68.700 m2, sendo que 7.367m2 de área construída e 3.846m2 de área ocupada. Nesta 

área, encontram-se 13 salas de aula, 15 laboratórios, 3 salas para professores, 1 sala de 

desenho, 1 sala para o grêmio estudantil, 2 quadras poli esportivas, 1 campo de futebol, 

1 vestiário masculino e 1 feminino, um auditório e uma sala com recursos de 

multimídia, tais como: TV, Vídeo, DVD, computador e data show. 

  

 

 

 

 



7.3.2 O ensino de Inglês  

 

 A escola valoriza, em sua proposta pedagógica, a integração dos conteúdos de 

formação geral com aqueles de caráter específico da habilitação profissional, 

entendendo-se a importância do embasamento técnico-científico, histórico, cultural e 

social para a atuação no mundo do trabalho, conforme seção 7.3.1. 

 A disciplina Inglês está inserida na grade do ensino médio e focaliza o ensino da 

língua com o objetivo de desenvolver a habilidade de leitura. Os alunos, no 1º ano, têm 

acesso a uma apostila elaborada pelas próprias professoras da instituição que serve 

como base para as aulas, mas que também abre espaço para que as docentes enfatizem 

certas estratégias de leitura de acordo com o desenvolvimento das aulas e, 

principalmente, de acordo com a participação da turma. A partir do 2º ano é adotado um 

livro no qual as estratégias de leitura também são abordadas, mas textos extras 

continuam a ser utilizados nas aulas. 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma turma mista de 1º ano e no ano seguinte na 

mesma turma desta vez no 2º ano do Ensino Médio, na qual lecionei, no centro de 

educação tecnológica previamente descrito com, aproximadamente, 36 alunos entre 14 e 

17 anos. 

 Os dados foram gerados através das interações ocorridas em sala de aula e 

gravadas por meio de áudio, posteriormente transcritos e analisados. Foram 5 (cinco) 

aulas e um encontro posterior com um grupo de 6 alunos para a entrevista. 

 As aulas nessa turma de 1º ano ocorreram nos dois tempos iniciais do turno da 

manhã (das 7:20 as 9:00) uma vez por semana (às 5as feiras). No 2º ano, as aulas 

ocorriam às 4as feiras das 9:00 às 10:55, com um intervalo de 15 minutos entre um 

tempo de 50 minutos e o outro. 



       Tendo enfocado questões relacionadas ao local de minha expedição, volto-me a 

seguir para a descrição dos aventureiros que me acompanharam na viagem de pesquisar. 

 

 

  7.3.3 Os aventureiros 

 

 Para ingressar nesta instituição, os alunos inscrevem-se em um concurso anual 

para o nível médio/técnico. O processo de seleção consiste em duas etapas: a primeira 

com provas objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e História; e a 

segunda com provas discursivas de Língua Portuguesa e Matemática mais uma redação. 

 Aos alunos aprovados, as vagas são distribuídas da seguinte forma: caso sejam 

oferecidas 72 vagas para o curso de Informática, os 36 primeiros classificados terão 

direito a cursar o nível médio/técnico e os 36 restantes cursarão o técnico na escola e 

terão de se matricular em outra instituição para cursar o nível médio. 

 Devido à forma de ingresso destes alunos, a heterogeneidade é grande, pois 

estão agregados no mesmo ambiente alunos de diversas regiões do Estado do Rio de 

Janeiro, algumas destas bem distantes de onde a escola está localizada. A escola possui 

alunos residentes, em sua maioria, na Baixada Fluminense e outros que residem em 

bairros das Zonas Norte e Oeste do Rio de Janeiro. Há exceções, como os alunos que 

residem em Pedra de Guaratiba (bairro próximo a Campo Grande) e São Gonçalo 

(região metropolitana de Niterói). Podemos dizer que a maioria pertence à chamada 

classe média baixa. 

No primeiro ano da pesquisa, a turma possuía 36 alunos, 25 meninos e 11 

meninas. E, no segundo ano, 34 alunos, 11 meninas e 23 meninos. 

Eu, professora-pesquisadora e também aventureira desta expedição, resido em 

um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro e leciono na escola há três anos, depois de 

ter sido aprovada no 2º concurso para docentes desta unidade (no ano de 2005). Possuo 



formação superior em Letras (Inglês/Literaturas), licenciatura plena no ensino de inglês 

e especialização em Psicopedagogia. Iniciei minha prática pedagógica com o estágio 

obrigatório no Colégio de Aplicação da UERJ, tendo recebido uma formação humanista 

que me acompanha até hoje. Ao término do estágio, fui contratada para lecionar como 

professora substituta na mesma instituição. No ano seguinte, fui aprovada no Concurso 

para o Magistério da Secretaria Estadual de Educação e tornei-me docente em um 

colégio localizado na Baixada Fluminense. Em paralelo, fui contratada como professora 

substituta para o ensino médio/técnico de uma instituição federal. A partir daí, procurei 

ampliar minha prática atuando em instituições públicas, particulares e um curso livre de 

idiomas. Com uma experiência de 10 anos nesta trajetória, considero-me uma 

profissional consciente do meu papel como educadora e carrego em minha pequena 

bagagem uma enorme vontade e comprometimento com meus alunos, objetivando fazer 

da sala de aula um espaço de negociação e, se possível, de transformação. Dar voz aos 

alunos neste contexto de interação tem sido minha principal ferramenta de trabalho. 

 Os alunos e professores do contexto pesquisado possuem, de forma geral, um 

compromisso com o desenvolvimento da escola que, fica evidente nas tentativas 

propostas de integração e parceria com a comunidade que a circunda. Como exemplo 

disto, temos, atualmente, a possibilidade de estágio do curso de enfermagem no hospital 

mais importante da região. Mesmo assim, ainda há muito a ser feito e, ao localizar 

minha pesquisa neste contexto, espero contribuir para que mais um passo seja dado no 

sentido de dar desenvolvimento a idéias geradas neste mesmo espaço de interação 

escolar. 

 
 
 
 
 
 



8 – DESCOBERTAS 
 

Toda resposta gera uma nova pergunta. 
Bakhtin 

 
     Na explicação existe apenas uma consciência, um 

sujeito; na compreensão, duas consciências, dois sujeitos. 
Bakhtin 

 
  

 Todos os caminhos, mapeados ou não, podem nos proporcionar descobertas, 

que, ao serem analisadas, transcendem as fronteiras da mera descrição. Os dados 

gerados nesta pesquisa, e aqui apresentados de forma analítica, têm por objetivo 

principal compartilhar, com você leitor, algumas descobertas, que a meu ver, 

constituem-se verdadeiras recompensas pela escolha que fiz em trilhar o caminho de 

pesquisadora. 

 Na tentativa de tornar mais clara minha tarefa, começarei descrevendo as 

atividades feitas com os alunos a respeito do tema padrões de beleza. Conjuntamente, 

analisarei as atividades à luz do referencial teórico, que sustenta este trabalho, e já 

discutidas nos capítulos anteriores, com o objetivo de responder às perguntas desta 

pesquisa.  

8.1. Descobrindo o que já existia 
 
 Desde que nascemos somos expostos a conceitos padronizados de beleza que 

nos classificam como bebês lindos ou bebês fofos. A partir daí, a família, os amigos e a 

mídia reforçam e cristalizam estes conceitos.  

 Ao chegarmos à adolescência, época de grandes mudanças físicas e emocionais, 

continuamos o processo agora não mais apenas vítimas destas concepções de beleza, 

mas também como agentes multiplicadores de tais concepções. Digo isto com base nos 

apelidos que, como colocados na introdução deste trabalho, mostraram-se motivadores 

de um aprofundamento do tema que aparece nos discursos dos alunos adolescentes 



despido de criticidade. Obviamente, os apelidos são apenas uma pequena amostra de 

como estes conceitos de belo estão enraizados nas mentes adolescentes.  

 Como primeira atividade, portanto, desenvolvi um questionário para 

preenchimento da turma (anexo A) cuja proposta era identificar os conceitos, crenças e 

valores já trazidos pelos alunos sobre os padrões de beleza. As perguntas foram feitas 

em Inglês, mas as respostas poderiam ser fornecidas na língua materna, uma vez que 

muitos alunos não possuem fluência escrita na língua inglesa. Além disso, como dito 

anteriormente, a proposta pedagógica do currículo de língua inglesa no contexto 

pesquisado é o desenvolvimento da habilidade de leitura, por isso, descartando-se a 

avaliação da fluência escrita em língua estrangeira.  

No item um do questionário, solicitei que fizessem uma descrição detalhada de 

uma pessoa bonita ou de boa aparência. As respostas enquadram-se na sub-pergunta: 

Quais são os padrões de beleza validados pelos sujeitos discentes do contexto 

pesquisado? 

 Vinte e dois (22) meninos e onze (11) meninas estavam presentes ao encontro e, 

após inferirmos o significado dos adjetivos good looking e fashionable e termos uma 

breve revisão dos pronomes interrogativos, os alunos preencheram o questionário. 

Durante o preenchimento, observei33 que alguns pareceram inseguros, perguntando aos 

colegas e a mim se deveriam descrever uma pessoa famosa, se poderiam escrever 

determinadas expressões (bunda grande, seios fartos...) além de trocarem informações e 

opiniões sobre as respostas dadas, algumas editadas e/ou excluídas por eles mesmos. 

As respostas34 recorrentes nos questionários femininos foram: 

1. Olhos azuis 

2. Cabelo arrepiado, lindo, mais ou menos forte 

3. Branco, olhos e cabelos claros, alto 

                                                
33 Anotações  feitas no diário de pesquisa (anexo F). 
34 As respostas serão descritas verbatim e numeradas para facilitar os comentários na análise dos mesmos. 



4. Ele tem cabelo grande (não pode ser careca nem quase careca), e liso. 

5. Tem pele clara 

6. Uma pessoa bonita deve ter cabelos castanhos, sorriso encantador, corpo bem 

definido 

7. Se porta elegantemente, bem apresentável.  

8. Geralmente acompanha o padrão de lindeza que a sociedade impõe como estar na 

moda elegante e de forte presença 

9. Uma pessoa bonita deve ser apreciável, chamar a atenção por onde passar 

10. Braços e abdomen definido, sorriso encantador 

11. Cabelos castanhos escuros quase pretos e olhos azuis 

12. Tem de ser alto, braços e abdomen definidos (dignos de que malha), mas nada 

alterofilístico, e traços ligeiramente fortes e um sorriso doce 

 

 

Nos questionários dos rapazes35, as respostas foram: 

 
I. Seria alta, de olhos azuis, de cabelos longos e pretos, e um corpo escultural 

II. Ela deve ter um equilíbrio entre características físicas e psicológicas 

III. Nem gordo nem magro, mas com um bom porte físico 

IV. Cabelos morenos, pele bronzeada, poucas ou quase nenhuma espinha no rosto e 

cabelos fáceis de se pentear 

V. Deve ser também simpática, engraçada, alto caráter (em todos os sentidos) e fazer os 

outros desejarem sua companhia 

VI. De olhos castanhos “puxados” (mais precisamente uma oriental), com mais ou menos 

1,64 metros, uma bunda razoavelmente grande, seios de no máximo 220 ml (natural), 

pernas gostosas e magra (60 kg) 

VII. Cabelos lisos, compridos, deve ser magra mas não muito, nem muito baixa nem muito 

alta, quadris e busto de porte médio, deve ser ou branca ou morena, não deve usar 

maquiagem exagerada 

VIII. Ela pode ter um belo cabelo, usar acessórios de beleza e outros 

IX. Olhos sensíveis, lábios modelados, meiga, romântica, inteligente 

X. Possui cabelos longos e ruivos 

XI. Ter dinheiro não é mais importante, mas é preciso.  

XII. Não muito velha 

XIII. Ela é loira, magra, e francesa 

                                                
35 Faço uso de numerais em algarismos romanos para identificar as respostas dos rapazes. 



XIV. É uma pessoa não só bonita de aparência, mais também linda de alma, de coração. Uma 

ótima personalidade. Apresenta cabelos pretos e cacheados, bem naturais 

XV. Qualidade física: um corpo atraente 

XVI. Face delicada, formas bem definidas. 

XVII. Uma pessoa com a pele lisa 

XVIII. Lindo sorriso... bem vestida... corpo definido graças a malhação... seios e bumbum 

avantajados...precisa ter seios e bumbum avantajado... 

  

 

 É possível notar que o ideal de beleza difere daquele visto no contexto 

pesquisado. Por exemplo, em nenhum momento, a raça negra é descrita (vide linha 3, 5, 

11 e I, IV, VI, VII, X, XIII) como pertencente ao ideal de boa aparência apesar de 

existirem vários alunos negros na sala de aula.  Alguns alunos conjugam beleza interior 

e exterior (linhas II, V, IX, XIV), corroborando o que Bezerra Jr (2002) nos traz sobre o 

ideal de beleza atual, descrito no item 6.2. Podemos também assinalar a idéia de  

Bakhtin discutida no item 3.2 em relação à heteroglossia, pois o que são estas definições 

de beleza tais como pele lisa (linha XVII) , corpo definido ( linha XVIII) e corpo 

atraente ( linha XV) a não ser ecos de uma sociedade altamente preocupada com a 

forma física? 

 Interessante perceber que uma aluna apresenta, já nesta primeira atividade, uma 

consciência de que os padrões de beleza existem, são impostos pela sociedade, e 

segundo ela,  são seguidos pelas pessoas bonitas: geralmente acompanha o padrão de 

lindeza que a sociedade impõe como estar na moda (...)(linha 8). 

 As perguntas de número dois e três do questionário objetivaram saber quais 

qualidades e/ou defeitos os jovens associariam às pessoas descritas por eles como 

bonitas. Mais uma vez, dividirei as respostas por gêneros, acredito que pela minha 

surpresa por encontrar um ideal de beleza tão bem definido pelos rapazes a ponto de 

suas descrições serem sempre muito mais detalhadas do que as das meninas. 



 As respostas femininas em relação às qualidades foram: 

1. Legal,  

2. Amigo,  

3. Simpático,  

4. Companheiro,  

5. Leal,  

6. Gostar de música boa (nada que inclua funk, pagode ou forró),  

7. Ser inteligente,  

8. Saber conversar,  

9. Ser engraçado,  

10. Não é boçal,  

11. Tem bom humor,  

12. Fala em público com facilidade,  

13. Tem personalidade,  

14. Popularidade, 

15. Elegância,  

16. Muito atraente,  

17. Ousado,  

18. Determinado,  

19. Vaidoso,  

20. Charmoso,  

21. Encantador,  

22. Fiel,  

23. Tem uma situação financeira estável,  

24. Não fala palavrão. 

 

 Algumas qualidades como as encontradas nos itens 15, 16, 19 e 20 ainda se 

prendem aos aspectos físicos. 

 Na visão masculina, uma pessoa bonita tem por qualidades ser: 

I. Carinhosa 
II. Inteligente 

III. Simpática 
IV. Independente 
V. Comunicativa 

VI. Bem humorada 



VII. Sincera 
VIII.   Personalidade forte 

IX.   Educada 
X. Rica 

XI. Ativa 

XII. Simplicidade, 

XIII. Amizade, 

XIV. Honesta, 

XV. Vaidosa, 

XVI. Madura 

XVII. Estilo próprio 

XVIII. Atenciosa 

XIX. Compreensiva 

XX. Fiel 

XXI. Vontade para exercer liderança 

XXII. Determinada 

XXIII. Sabe manter a beleza 

XXIV. Atitude 

XXV. Tem noção do que acontece no mundo 

XXVI. Gentil 

XXVII. Foguenta 

XXVIII. Romântica 

XXIX. Felicidade em abundância 

XXX. Cumpre com sua palavra 

XXXI. Linda. 

 



 Ainda o aspecto físico é utilizado para a descrição de qualidades, tais como 

vistos nos itens XV, XVII, XXIII e XXXI. 

 Para estabelecer um contraponto às questões anteriormente respondidas, pedi-

lhes que apontassem os defeitos. Chamo atenção de meu leitor para o fato de que não 

especifiquei que tipos de defeitos deveriam ser alvo da atenção deles. De toda forma, 

não encontrei adjetivos associados a aspectos físicos. 

 Temos nas respostas das meninas: 

 

1. Um pouquinho ciumento 

2. Gosta de ir jogar futebol com os amigos 

3. Pode não saber cozinhar 

4. Difícil de lidar 

5. Tem um gênio muito forte 

6. Fala sem pensar 

7. Ser um pouco anti-social e torcer para um outro time que não seja Corinthians 

ou Flamengo 

8. Um pouco arrogante 

9. Sentimento de superioridade 

10. Não consigo ver 

11. É um pouco tímido 

12. É muito ciumento 

13. Inseguro 

14. Possessivo 

15. Convencido 

16. Muito dominador 

 

 Já nas respostas dos rapazes, encontramos: 
I. Ciumenta 

II. Orgulhosa 

III. Insegura 

IV. Gastadeira 

V. De difícil acesso 



VI. Acha que é superior, que todos devem estar vivendo por ela 

VII. Seu maior defeito talvez seja a perfeição 

VIII. Um pouco exigente 

IX. Guarda mágoa e pode ter depressões 

X. Infiel 

XI. Mentirosa 

XII. Tem vídeos pornôs espalhados pela internet 

XIII. Age pela emoção 

XIV. Pela aparência não dá pra ver seus defeitos 
XV. Metida 

XVI. Fácil de se iludir 

XVII. egocentrista 

XVIII. Fisicamente nenhum, mas é viciada em relações sexuais 

XIX. Ela é burra 

XX. É geniosa demais 

XXI. Arrogante 

XXII. É muito sentimental 

 

 Nestes exemplos, podemos ressaltar a clara associação que é feita pelos alunos 

entre beleza e qualidades morais. Uma pessoa bonita seria também premiada com 

características valorizadas pela sociedade (facilidade de comunicação, bom humor, 

honestidade, simpatia, determinação) tornando-a bem sucedida. De forma contraditória, 

porém, os alunos e alunas apontam defeitos como arrogância (item XXI), burrice (item 

XIX), e possessividade (item 14) como pertencentes a esta mesma pessoa bonita, além 

de adjetivos como infiel (item X), inseguro (item 13) e mentirosa (item XI). Um menino 

e uma menina apontaram, como assinalado em negrito (item 10 e XIV), não 

conseguirem ver defeitos nestas pessoas como se a aparência obscurecesse a busca por 

defeitos. 

Na pergunta 4: What would you change in this person so he/she can be 

considered fashionable? Why? , com exceção de um menino que respondeu não 

importa estar na moda, importa estar bem consigo mesmo, e uma menina que escreveu: 



podia usar mais blusas mamãe - tô- forte, os outros concordaram que pessoas bonitas 

são fashionable e por isso não haveria nada a ser mudado. 

 A última pergunta, With whom or in what kind of environment does the person 

described live? teve como tema a localização das pessoas descritas em um determinado 

ambiente e auxiliou na compreensão da idéia de nível social que os alunos associam às 

pessoas bonitas. Algumas respostas foram36: 

i. Ela convive em um ambiente muito culto, pois trabalha como advogada 

ii. Executiva, classe média e conviveria com pessoas importantes e bem de vida 

iii. Mora sozinha, pois já é independente e mora em um ambiente elegante e sofisticado, 

evidenciando mais ainda seu senso de moda. 

iv. Ela mora na Suécia 

v. Ela vive em lugares de pessoas com dinheiro e famosas. Ela mora em Beverly Hills 

vi. Com magnatas ou classe média. É rica e bem-sucedida 

vii. Vive com pessoas inteligentes e interessantes, e freqüenta lugares badalados, como 

festas, shoppings e gosta muito de ir a praia 

viii. Vive em um ambiente repleto de gente do seu mesmo nível, um nível social alto 

ix. Pode morar com os pais ou sozinha, tanto faz desde que freqüente lugares como 

museus, teatros e orquestras sinfônicas e coisas do tipo 

x. Num ambiente comum para uma estudante/universitária, uma pessoa jovem e descolada 

xi. Cercada por pessoas que agem pela moda e pelo o que os outros acham, mas segue sua 

índole e personalidade 

xii. Com a Britney37 (ela sai de vez em quando) e com vários namorados diferentes em 

locais de alta classe 

xiii. Com pessoas importantes, de alto nível social (classe média alta) freqüentando lugares e 

festas exuberantes 

xiv. Qualquer lugar com baixo índice de criminalidade 

xv. Deve ser um lugar amplo e grande (...) que deve sempre receber as pessoas, por ser um 

lugar confortável 

 

 Estas respostas apresentam, a meu ver, a mesma associação beleza e alto nível 

social, e como diz Freire Costa (2004), as pessoas estão sendo valorizadas pelo que 

                                                
36 Fiz uso de algarismos diferenciados, pois não analisei estas asserções levando em conta o sexo dos 
informantes. 
37 Britney Spears – ídolo pop. 



aparentam, como se a forma corporal pudesse ser garantia de admiração moral e, ao 

mesmo tempo, como visto anteriormente, quando qualidade de beleza é associada a 

qualidades morais. Pelas respostas dos alunos fica claro que esta crença faz parte dos 

discursos destes educandos. 

 Pude perceber nas respostas dos alunos um ideal de beleza que confirma os 

ideais impressos nas capas de revista e nos comerciais de TV, as palavras utilizadas nas 

respostas nos remetem a Bakhtin e sua idéia de que estas palavras refratam e refletem o 

mundo, idéia já enfocada na seção 3.2. Considerei interessante compartilhar com eles, 

na aula seguinte, alguns conceitos recorrentes encontrados nos questionários, tais como 

o fato de uma pessoa bonita ter corpo bem definido e cabelos lisos (linhas VII e XVIII). 

 Apesar de todas as imagens que nos invadem por diferentes mídias, me parece 

que, mesmo assim, a representação do belo não é imediata e nem uniforme e sim 

construída. Em outras palavras,no contexto pesquisado, os dados mostram que cada um 

cria sua imagem de belo a partir do momento em que é chamado a fazê-lo como se não 

houvesse nada pronto, à priori e sim fragmentos, um mosaico de características que 

poderiam construir uma pessoa bonita. Os alunos, em sua maioria, descreveram pessoas 

altas, magras e de olhos claros o que evidencia o papel fundamental das influências 

sócio-culturais do que o de uma tentativa de representação do ideal de belo, pois se 

assim o fosse todas as descrições seriam iguais e há algumas não coincidentes como na 

linha XIV, que junto à aparência física acrescenta a beleza de alma. 

 Numa outra etapa cíclica da pesquisa, iniciei a 2ª aula pedindo que os alunos se 

organizassem na sala de forma a verem todos os colegas. Eles dispuseram as carteiras 

encostadas na parede ao longo de toda a sala. Avisei-os mais uma vez que a aula seria 

gravada e fiquei, ao longo do evento, circulando no meio da sala para gravar os 

depoimentos dos alunos. 



  Devido a pouca experiência como pesquisadora fiquei com o gravador nas mãos 

todo o tempo e agora percebo que, se o tivesse colocado em algum lugar estático ou 

utilizado mais de um gravador, a interação se daria de outra forma, pois alguns alunos 

se intimidaram com o recurso, creio que devido ao fato de me colocar mais próximo ao 

aluno que estivesse falando para captar melhor o áudio. Apesar desta falha inicial, todos 

estavam bem interessados no que aconteceria naquela aula diferente. Os alunos não se 

levantaram ou mudaram de lugar em nenhum momento da interação. Foi interessante 

perceber que nem mesmo os pedidos para beber água ou ir ao banheiro aconteceram, o 

que aponta para um engajamento participativo dos alunos em relação à atividade 

proposta. 

 Após a organização espacial dos alunos na sala, abri o debate com uma breve 

explicação sobre grupos nominais, escrevendo no quadro aqueles que seriam 

contemplados na interação por terem aparecido nas respostas dos questionários. 

Enfatizo que minha participação se faz através de perguntas que levem ao 

questionamento38, conceito de Gallimore & Tharp (1996)  apresentado na seção 5.2. 

  Introduzi a discussão com o conceito de belo cabelo39: 

SEQÜÊNCIA 1 – Aquele Bombril? 
 
1P:O que vocês entendem?..vocês colocaram ali..(no questionário),mas eu fiquei em 
2dúvida...O que vocês 
3classificariam como um BELO CABELO?.... O que seria um BELO CABELO? 
4P(a professora repete o que os alunos dizem) Liso e preto...comprido] 
5Renato: (rindo)             [acho melhor 

6liso..preto.. com umas mechas meio loiras assim..meio ondulado...assim acho mais 

7legal.  

8P: E as meninas? 
9Mara: cabelo muito liso é feio. 
                                                
38 Estas participações serão sublinhadas nas transcrições. 
39 As convenções utilizadas seguem a versão apresentada por Tannen & Wallat (2002) e respeitarão as 
legendas : (..) pausa breve, (...) pausas mais longas, colchetes indicando sobreposição de falas e 
encadeamento, letra maiúscula indicando ênfase. A inicial P será usada para a fala da professora e os 
alunos receberão nomes fictícios. 
 



10Rafael: ah..aquele Bombril ? 
11Mara: não...Bombril usado,NÉ? 
12(a turma ri) 

 

 Nesse excerto, o aluno Renato tenta logo no início da interação, ao descrever o 

cabelo que poderia ser o da professora (linhas 5 e 6), sinalizando um enquadre de 

brincadeira que não é ratificado pela mesma, que ao perceber a intenção do aluno 

retoma o enquadre aula, direcionando sua pergunta para as meninas (linha 8). 

 A aluna Mara possui uma opinião que diverge da opinião do senso comum e a 

torna pública (linha 9), mas é imediatamente confrontada por Rafael, que se utiliza de 

uma expressão preconceituosa Bombril (linha 10) culturalmente usada (referente a uma 

marca muito famosa de palha de aço) que associa cabelos que não são lisos a cabelos 

afro sem levar em conta a variedade de tipos existentes. Com a intervenção de Rafael, 

Mara refaz seu pensamento (linha 11), utilizando-se da mesma expressão de Rafael, 

adaptando-a para se fazer entender. A professora não repreende a turma pelos risos 

(linha 12), nem pelo termo utilizado, com o intuito de interferir o menos possível na 

interação e de manter um enquadre que não seja o de aula tradicional. Desta forma, não 

se alinha contextualmente como autoridade, ratificando o preconceito e deixa passar 

uma oportunidade de problematizar esse preconceito, pois o objetivo, como exposto 

anteriormente, seria apenas o de compartilhar os conceitos na tentativa de perceber se os 

alunos colocariam publicamente suas opiniões expressas no questionário. 

 A professora parece fazer uso de sua posição apenas para ratificar os enquadres 

propostos por ela, como por exemplo, quando não ratifica o enquadre brincadeira 

(linhas 5 e 6) proposto pelo aluno Renato.  

  A seguir mais um exemplo de uma interação ainda dentro do conceito de belo 

cabelo: 

 



SEQÜÊNCIA 2 – Mecha loira fica SHOW! 

11P: Existe uma cor definida para esse belo cabelo? 
12Renato: Não...preto com mecha loira fica SHOW. 
13Turma: vermelho..castanho... 
14P: agora... nós já definimos um belo cabelo,né..comprido... 
15Turma: cacheado 
16P: cacheado... 
17Turma: LISO! 
18P: Liso e cacheado ao mesmo tempo? 
19Turma: NÃO...meio liso e meio cacheado. 
20P: Liso e cacheado é ondulado..Ondulado...não tem uma cor definida...pode ser 
21castanho... 
22Estela: preto..vermelho. 
23P: Preto e vermelho ao mesmo tempo? Ah Flamengo...(risos) 
24Turma: risos 
25Renato: Cabelo assim feito o meu professora (aponta para o cabelo rindo) 
26P: Arrepiado...com gel. 

 

 No exemplo acima, a professora retoma o enquadre de debate através de uma 

pergunta (linha 11) sobre a cor desse belo cabelo que está sendo descrito pelos alunos. 

Mais uma vez, Renato tenta mudar o enquadre para o enquadre de brincadeira (linha 

12), o que não é ratificado pela professora. Através da entonação e da repetição de 

termo já usado, sinalizo (linha 14) que pretendo resumir e encerrar a discussão sobre 

esse conceito. A turma compreende esta pista de contextualização e valida a proposta 

(linha 15). Percebe-se no trecho, Preto e vermelho ao mesmo tempo? Ah 

Flamengo...(risos) (linha 23), que agora é minha a tentativa de mudança para um 

enquadre de brincadeira na tentativa de reforçar o enquadre aula não tradicional, o que é 

aceito pela turma. Logo em seguida, Renato aproveita-se dessa permissão e faz seu 

comentário Cabelo assim feito o meu professora (linha 24), desta vez, parcialmente 

aceito pela professora, que considera apenas a descrição e descarta o tom risonho do 

aluno ao permanecer séria e simplesmente descrevê-lo arrepiado com gel (linha 26). 

Por fim, acredito ser válido ressaltar que a turma havia definido que um belo cabelo 

seria um cabelo liso e, ao final da discussão deste tópico, a conceituação mudou para 

um cabelo ondulado, o que mostra que na interação conceitos podem ser desfeitos e 



refeitos assim como propõe a visão não-representacionista de linguagem, isto é, os 

sentidos não seriam estáveis, pois a linguagem está em ação (cf. seção 3.2). 

 Parece claro nesta interação, que enquadres e alinhamentos, por serem 

sinalizados pelas pistas de contextualização são dinâmicos e mudam o tempo todo. 

Além disso, a distribuição dos direitos e deveres sobre quem deve falar e quem deve 

ouvir, aspectos abordados pelas estruturas de participação (seção 7.2.7),  parece ser feita 

pela professora tendo por conseqüência uma ação que parece estar sendo monitorada 

para um propósito específico. 

 Podemos tomar este segundo trecho, como mais um exemplo de negociação de 

enquadres, uma vez que na interação o alinhamento é modificado e ratificado pelos 

participantes (conforme linhas 14 – 15/22 – 23 e 25 – 26). 

 O segundo grupo nominal a ser tema de diálogo para ser conceituado foi corpo 

escultural.  

SEQÜÊNCIA 3 - Tem que ter AQUELE sorriso! 

26P: Vamos agora definir um corpo ESCULTURAL. 
27Renato: Corpo..corpo escultural...pele branca..eh...alta...não posso falar... 
28P: Pode falar 
29Renato: A bunda grande...ah...tem que usar óculos...dente claro... 
30Rafael: Dente claro... 
31Renato: Não...tem que ter AQUELE sorriso! 
32P: Pras meninas... O que seria um corpo escultural? 
33Laura: Alto...forte...forte tipo musculoso.A senhora já viu o João do 2º ano sem 
34camisa? 
35P: NÃO! (risos) 
36Laura: Tipo ele! 
 

 De início, Renato descreve um corpo escultural e o faz até o momento em que 

fica sem saber se o que tem a dizer será ou não aceito pela professora (linha 27). Ele 

então interrompe a descrição e utiliza a frase não posso falar como um pedido de 

permissão para fazê-lo. Com a permissão da professora (linha 28), ele continua sua fala 

com o apoio de Rafael, que sustenta o enquadre de Renato ao repetir o que este diz 



(linha 30). É possível perceber, em seguida, mais uma tentativa do aluno Renato de 

mudar o enquadre de aula para o enquadre de brincadeira, ao fazer referência ao sorriso 

da professora (linha 31). Uso a mesma estratégia anterior de redirecionar a pergunta 

para as meninas (linha 32) com o objetivo de manter meu alinhamento e, como efeito 

desse movimento, Renato se cala. 

 Por outro lado, a contribuição de Laura para a interação mostra que seu ideal de 

corpo escultural está inserido no seu contexto escolar (linha 33). Ela define João como 

exemplo de corpo escultural e tenta aproximar a professora desse ideal (linha 33 - 34), 

mas não me alinho ao comentário da aluna, mantendo meu alinhamento de professora e 

aproveito para me situar, mesmo que de forma suave (linha 35), dentro de uma estrutura 

de participação que não legitimaria, como socialmente aceitável, uma professora fazer 

comentários a respeito do corpo de um aluno.  

 Expressões como pele branca, bunda grande, alto, forte, musculoso que já 

haviam aparecido no questionário preenchido por eles, reaparecem e reforçam os 

conceitos padronizados de beleza que são veiculados pela mídia. Apesar de neste 

momento do estudo, os alunos ainda não terem refletido sobre de onde vêm estes 

conceitos, os seus discursos, mais uma vez, refletem o mundo no qual se inserem. 

 Discutimos, em seguida, a idéia dos alunos sobre boa educação. 

 

SEQÜÊNCIA 4 - O que VOCÊS consideram boa educação? 
 

36 P: Boa educação..O que que  seria uma boa educação? 
37 Renato: assim,professora...boa educação teria também  a ver com estudo, né?.. Se 
38ela aprendeu,né? 
39 P: O que VOCÊS consideram boa educação? 
40 Renato: Então...educação no caso seria a maneira de se comportar] 
41 P:                                      [Então você acha 
42que está mais nos atos da pessoa...Não necessariamente onde ela estuda. 
43 Renato: Ela ser educada vem da família..mas também vem de onde ela estuda. 
44 Laura: É a pessoa saber se comportar da maneira certa...saber falar. 
45 Diogo: Tem que saber dividir a atenção. 



46P: Isso tem a ver com o lugar onde a pessoa estudou ou estuda? 
47 Mara: nem sempre...também influencia o lugar 
48 P: Mas o que vocês falaram no questionário foi que uma pessoa bonita é uma 
49pessoa que tem boa educação...só estou pegando o que vocês colocaram lá.Vocês 
50colocaram que uma pessoa bonita teria como qualidade boa educação..vocês 
51disseram que essa pessoa bonita teria,alguns disseram, um alto nível social..O que 
52seria um alto nível social? 
 

 Mais uma vez, Renato inicia a interação com a professora, porém sinaliza com o 

uso repetido do né seguido de uma entoação crescente, que evidencia estar em dúvida 

sobre como conceituar o termo (linhas 37 e 38). Ao perceber isso, tento ao enfatizar o 

pronome vocês (linha 39) mostrar que não haveria apenas uma resposta correta e sim a 

opinião deles sobre o termo. Renato se questiona no que parece ser uma internalização 

da pergunta e reinicia sua contribuição, agora utilizando um tom mais assertivo (linha 

40). Interrompo a contribuição do aluno, tentando inserir elementos que tornem mais 

clara a definição (linhas 41-42). Renato responde a esse novo alinhamento de descrição 

inserindo os elementos apresentados em minha fala, i.e., fazendo ecoar minhas palavras 

(linha 43). 

 Laura e Diogo também fazem seus comentários (linhas 44-45) e a professora 

insiste em levá-los a refletir sobre a influência do lugar onde essa pessoa bem educada 

estudou/estuda na definição exposta pelos alunos (linha 46). Isto havia sido feito 

anteriormente nas linhas 41-42, Então você acha que está mais nos atos da pessoa...Não 

necessariamente onde ela estuda, mas de forma sutil, não surtindo o efeito esperado 

pela professora, que parece não ter compreendido o que os alunos entendem por boa 

educação. Ao mesmo tempo, não dá espaço suficiente para que o termo seja melhor 

formulado pelos alunos (linhas 48-49), o que acaba por criar um enquadre de mal 

entendido. Neste momento, através da maior fala (linhas 48 a 52), a professora assume o 

controle, tornando-se mediadora da reflexão ou de um posicionamento crítico por parte 

dos alunos. Ao invés de tentar esclarecer o mal entendido, a professora propõe o tópico 



seguinte, evidenciando quem é responsável pela modificação e manutenção dos 

enquadres (linhas 50-51), reassumindo o papel tradicional de controle das interações ou 

de impor uma agenda ou tópico para a interação. 

 

SEQÜÊNCIA 5 - De preferência não morar na Baixada Fluminense. 

49P: Vocês disseram que essa pessoa bonita teria..alguns disseram..um alto nível 
50social.O que seria um alto nível social? 
51Rafael: dinheiro...poder aquisitivo alto. 
52Mara: cartão de crédito sem limites. 
53P: Morar em bons lugares? 
54Mara: não morar na Baixada...não morar em Nova Iguaçu. 
55Tatiane: zona urbana 
56Laura: De preferência não morar na Baixada Fluminense. 
57Adriane: morar no exterior. 
58Estela: não morar na favela. 
59Laura: Num castelo na Inglaterra. 
60Adriane: Ter uma casa. 
61P: No Brasil ter uma casa já está ÓTIMO. 
62Iago: Não morar na favela 
63Renato: Morar na Barra da Tijuca. 
64Marcos: Niterói 

 

 Neste último excerto, encontramos uma associação clara entre beleza, nível 

social e contexto social, assim como a capacidade de aquisição de bens materiais, 

dinheiro, cartão de crédito (linhas 51-52) reforçando o processo de exclusão e marcação 

de diferenças, identificados por Tadeu da Silva (2000) e discutidas no item 5.3 e ditado 

ou anunciado pela mídia. Na tentativa de aprofundar um pouco mais a discussão, a 

professora estabelece outra associação, desta vez entre alto nível social e habitação 

(linha 53). Os alunos, então, alinham-se ao discurso do senso comum e distanciam-se da 

classificação morar em bons lugares, uma vez que morar na Baixada não seria morar 

bem (linha 54). Logo após a fala de Adriane ter uma casa (linha 60), reforço sua fala 

com o intuito de trazer os alunos para uma problematização a respeito da real situação 

do país (linha 61), porém parece que não surte o efeito esperado e os alunos continuam 



a dar sua opinião, mantendo o alinhamento anterior de nomeação de lugares nos quais 

pessoas bonitas e de bom nível social viveriam (linhas 62-64). 

 Na terceira aula sobre o tema, que ocorreu na semana seguinte, propus uma 

atividade com o objetivo de historicizar o tema beleza e estabelecer algumas relações 

com aspectos mais contemporâneos sobre o tema. Neste encontro, levei algumas 

transparências40 com imagens das mulheres – girafas e das candidatas à miss Brasil de 

1964, estas últimas imagens retratadas pela revista O Cruzeiro da mesma época. Havia 

também programado a apresentação de um comercial de TV sobre o tema beleza, mas 

por problemas técnicos não foi possível fazê-lo.  

 Os alunos reagiram com espanto à primeira transparência e conceituaram as 

misses como fora do padrão atual, utilizando a palavra gorda ao compará-las com as 

atuais candidatas ao mesmo concurso41. Após estas transparências, vimos em data show 

alguns slides com exemplos de vestuário desde o período medieval até os dias de hoje. 

Os alunos surpreenderam-se ao ver que alguns homens usavam acessórios tidos hoje 

como femininos, tais como: meia-calça e sapatos com salto alto. 

 Ao final da aula, escolhi aleatoriamente alguns alunos para responder por escrito 

três perguntas sobre a aula ( anexo E) a fim de obter um olhar crítico sobre a condução 

do tema. Destaco como contribuições relevantes as seguintes asserções: 1) Aprendi que 

as pessoas se importam demais com a aparência física; 2) Da forma como os alunos 

interagiram com o professor; 3) Da importância da nossa opinião. Da construção da 

matéria através disto e 4) A dinâmica, pois eu acho que aulas dinâmicas são bem mais 

construtivas . Pode-se perceber que a asserção nº 1 se volta para o que aprenderam 

fazendo uma abstração usando suas funções mentais superiores. As demais evidenciam 

o olhar crítico sinalizando as mudanças que ocorreram no espaço da sala de aula. 

                                                
40 Anexo J. 
41 Naquela mesma semana havia ocorrido o concurso Miss Brasil com transmissão pela TV. 



 Aqui, os dados evidenciam como os alunos exerceram o papel de mediadores, 

enfatizando e exemplificando o papel dialogizante do espaço escolar, coroando o 

término do encontro com tão rica contribuição. 

 

8.2. Surgem novas descobertas 

 Num novo ciclo de minha pesquisa-ação, ao analisar estas perguntas e suas 

respostas, percebi que os alunos já começavam a expressar opiniões pessoais e a ter um 

olhar mais direcionado para questões múltiplas e para o valor de suas participações na 

discussão proposta. Usei a oportunidade para, no início da aula seguinte, explicar aos 

alunos a importância da opinião deles. Aproveitei ainda para agradecer e elogiar suas 

contribuições para o trabalho.  

 Na 4ª aula, a discussão girou em torno das perguntas desenvolvidas pelo site 

Media Awareness Network, que propõe o letramento midiático como já ressaltado no 

item 5.2. Este site canadense42, através de atividades para pais e planos de aula para 

professores, aborda temas que vão desde o alcoolismo até imagem corporal, foco desta 

pesquisa.  

 Os dados aqui analisados foram gerados a partir das respostas dos alunos às 

perguntas (em Inglês) de um questionário elaborado pelo site mencionado acima cujo 

conteúdo não foi alterado. Em uma aula de cem (100) minutos, meninos e meninas em 

grupos de 5/6 componentes debateram e formularam as respostas (em Português), que 

foram posteriormente entregues à professora. A única exigência feita por mim, que pode 

ser entendida como forma de mediação, foi em relação à constituição dos grupos. 

 Ao dividir a turma em grupos mistos, pela ordem da lista de chamada, senti certo 

                                                
42 Anexo B. 



desconforto inicial pela novidade, pois os alunos até então escolhiam os componentes 

dos grupos para este tipo de atividade. Porém, logo os alunos se entrosaram e discutiram 

as perguntas com muita motivação devido ao fato de não conhecerem bem os colegas e 

suas opiniões. Percebi, também, ao circular pelos grupos que o grau de negociação foi 

bem maior do que em outras atividades creio que devido ao próprio grau de 

flexibilidade do tema. 

  As perguntas foram escritas no quadro em Inglês e os alunos foram orientados a 

escrever suas respostas em Português, em uma folha à parte43. Optei por não utilizar 

todas as perguntas propostas pelo site devido ao pouco tempo disponível para a 

atividade, mas as que foram utilizadas não foram alteradas. Os alunos não 

demonstraram maiores dificuldades com o vocabulário apresentado nas questões e 

utilizaram as estratégias de leitura e a colaboração dos colegas de grupo para 

compreender o texto que podem ser entendidos como elementos de mediação nesta 

compreensão. 

 Na primeira pergunta - Why do you think there is so much focus in our 

society on body image? - os grupos, de forma geral, mostraram-se conscientes da 

relação existente entre sociedade e imagem corporal/padrão de beleza, como mostrado 

na resposta do grupo1: Por que a imagem do corpo é algo que chama muito a atenção 

das pessoas. A imagem do corpo não é destinada a um único público alvo isolado. Seu 

poder sensual é muito chamativo para todas as pessoas. O mesmo também expõe sua 

opinião sem problematizá-la, como se fosse um fato imutável e faz uso das construções 

é, não é como forma de ressaltar a veracidade da resposta. Além disso, essa resposta 

parece ser apenas eco de outras vozes uma vez que é generalizada com o emprego dos 

termos: a atenção das pessoas e para todas as pessoas. 

                                                
43 Respostas completas transcritas em anexo (Anexo G). 



 

 A pergunta possui o pronome you para personalizar as respostas, mas não surte o 

efeito esperado, pois os componentes dos grupos 3 e 6 usam termos generalizantes, tais 

como os grifados a seguir: Porque se definiu um padrão de beleza no qual todos devem 

seguir, isto é, todos devem ser/ter magros, altos, belos cabelos, preferencialmente lisos 

(grupo 3)/ Porque o ser humano está extremamente ligado a aparência. Uma boa 

aparência faz com que as pessoas sejam bem vistas pela sociedade, elas arranjam 

emprego mais facilmente, etc. (grupo 6 ). Os elementos grifados assinalam uma espécie 

de ventriloquismo termo cunhado por Bakhtin e descrito por Daniels como o processo 

pelo qual a voz ou vozes do outro ou dos outros são apropriadas pelos indivíduos 

(Daniels, 2003:86).  

 Há traços que me levam a interpretar a resposta do grupo dois como um 

posicionamento perante o problema, ao utilizar os pronomes nós e nosso além de 

problematizar o fato dos padrões de beleza estarem se tornando uma obsessão: Devido 

ao fato de nós seres humanos termos adquirido o padrão de beleza do mundo da moda 

(que foca mostrar as roupas e não o corpo), isso se tornou uma obsessão, ou seja, 

nosso objetivo principal é se tornar igual a eles, por isso a mídia (televisão, revistas, 

etc.) foca tanto essa beleza. Já o grupo três, critica a sociedade atual e a definição de 

padrões, mas não nomeia os responsáveis pela definição desses padrões. Por outro lado, 

ressalta as conseqüências dessa padronização do belo para a sociedade: o 

desenvolvimento do materialismo em detrimento de valores e sentimentos: Enfim a 

sociedade atual reprimiu alguns sentimentos e valores, tornando-se altamente 

materialista. Esta visão da sociedade parece evidenciar reflexão e questionamento 

dessas conseqüências, ou seja, uma leitura crítica do fenômeno social e/ou seus padrões. 

 Os grupos dois, quatro e cinco utilizam o termo mídia, que não havia sido 



utilizado nos encontros anteriores, para definir de onde vem a imposição de certos 

valores relacionados à imagem corporal que são, segundo eles, aceitos sem 

questionamentos: por isso a mídia (televisão, revistas, etc.) foca tanto essa beleza ( 

grupo 2) / Pela influência da mídia, porque ela “impõe” um tipo de beleza e a 

sociedade aceita (grupo 4) / Por causa que a mídia (revistas,televisão,etc.) impõe um 

padrão de beleza dado como o certo, e a sociedade adota este padrão (grupo 5). 

Utilizam-se as frases: a sociedade aceita (grupo quatro) e a sociedade adota (grupo 

cinco) para manifestar a obediência dos membros dessa sociedade frente a uma mídia 

tão influente. O grupo quatro coloca ainda, que o preconceito da sociedade contribui 

para que esse foco na imagem corporal seja tão intenso, Por causa do dinheiro, uma boa 

imagem lucra bastante e atrai bastante atenção. Porque é uma sociedade 

preconceituosa, mas não explica o que entendem por preconceito. 

 Por último, o grupo seis enfatiza o foco na imagem corporal como uma 

característica do ser humano, Porque o ser humano está extremamente ligado a 

aparência. Uma boa aparência faz com que as pessoas sejam bem vistas pela 

sociedade, elas arranjam emprego mais facilmente, que se reflete no convívio em 

sociedade ao trazer para os portadores dessa boa aparência, recompensas tais como, uma 

boa posição social. 

 Na segunda pergunta - Where does our notion of an “ideal” body come from? 

cujas respostas verbatim encontram-se no anexo G - os grupos – 2, 3, 4 e 6 – 

verbalizaram suas reflexões sobre encontros anteriores, no qual os alunos foram 

expostos a fotos e figuras (em slides) da moda através dos tempos desde a Idade Média 

até os dias de hoje, assim como às imagens44 dos concursos de Miss Brasil da década de 

60 e das mulheres – girafas da Tailândia.  

                                                
44 Anexo J. 



 Tal fato pode ser percebido pelos enunciados: A idéia de corpo ideal masculino é 

originária da cultura greco-romana / em relação ao corpo feminino vem mudando ao 

longo do tempo (grupo dois), A idéia de um corpo ideal veio se modificando através dos 

tempos (grupo três), Vem dos concursos de beleza (grupo quatro), e É influenciado pelas 

culturas antigas (deuses gregos, por exemplo) (grupo seis).  

 Com exceção do grupo um, todos os outros continuam a citar a mídia como 

responsável por veicular e definir os padrões de beleza. O grupo cinco vai um pouco 

além e culpa a mídia também pelos rótulos associados às pessoas fora do conceito de 

corpo ideal: Da mídia que de certa forma rotula as pessoas fora desse conceito de 

corpo ideal. 

 Nenhum dos alunos se posicionou como co-responsável pelos ideais impostos, o 

que pode ser interpretado como falta de um questionamento mais aprofundado sobre o 

tema situando esses educandos na fase interpessoal do desenvolvimento do indivíduo 

fase esta caracterizada por um comportamento automático, inconsciente e controlado 

externamente em oposição ao comportamento intrapessoal característico das funções 

psíquicas superiores que é controlado pelo indivíduo que monitora, guia e planeja seus 

comportamentos para dentre outras coisas solucionar problemas. Como percebi nos 

outros encontros, essa foi a primeira vez que os alunos foram convidados a participar 

desse tipo de discussão e diante das respostas anteriores, os alunos parecem oscilar entre 

a leitura crítica do tema - ao associarem o que foi construído nos encontros prévios -  e a 

reprodução de vozes sociais. 

 A pergunta 3 - Why do we think we should look a certain way? – procura, 

através do pronome we, mediar as respostas, para aproximá-las do problema a fim de 

questioná-lo a partir de um olhar mais contextualizado. As respostas dos alunos (vide 

anexo G) convergem para a idéia da aceitação por parte da sociedade daqueles que 



seguem o padrão estabelecido: Para termos uma boa aparência que faça com que as 

pessoas nos olhem com bons olhos (grupo um), Para obter a aceitação da sociedade e 

uma boa apresentabilidade (grupo dois). O mesmo grupo dois acrescenta que a 

conseqüência para quem não é aceito é a exclusão. O grupo três apresenta uma leitura 

mais crítica e através da frase Porque nós nos deixamos dominar pelas imagens de 

beleza ideal expressadas pela mídia, se posiciona como responsável pela falta de atitude 

no combate a essa dominação. Já a resposta do grupo quatro (E isto ocorre durante 

anos), mostra que a imposição pela mídia não é recente e os grupos cinco e seis 

apontam para o preconceito presente na sociedade ( despertando assim preconceito 

[grupo 5]/ na sociedade, que é naturalmente preconceituosa [grupo 6]) como 

estabilizadora dessa classificação pela aparência. Apesar de bem direcionada, a pergunta 

três faz com que os grupos 4 e 5 mantenham um discurso generalizante ao utilizar os 

termos a sociedade e as pessoas.  

 Talvez dois passos já tenham sido galgados: o uso das funções mentais 

superiores de associação e categorização de conceitos oriundos da aula anterior, assim 

como o posicionamento crítico em relação à mídia. É pertinente lembrar que estes 

passos são galgados de formas ou em ritmos diferentes (cf. microgênese; seção 2.3). 

 As atividades anteriores se realizaram na ZDP uma vez que eu fui mediadora, 

construindo junto com eles. Daqui para frente, com esta atividade em grupo, posso dizer 

que cedi aos próprios alunos o papel de mediadores e eles se percebem como seres 

sociais que refratam os valores da mídia aos quais estão expostos. 

 A penúltima pergunta do questionário - How does the ideal image of a 

woman’s body differ in other cultures? In other historic times? How does this 

compare to the ideal image of a man’s body?  - por possuir sub-perguntas foi a que 

mais exigiu dos alunos. Ao circular pelos grupos, os componentes me solicitavam 



expondo suas apreensões quanto ao conteúdo das respostas. Tentei tranqüilizá-los, 

atuando como um elemento mediador lembrando-os do objetivo da atividade, que era 

saber a visão deles sobre o tema exposto e não avaliar seus conhecimentos históricos. A 

partir daí, a questão foi desenvolvida, porém foi a que certamente levou mais tempo 

para ser feita, pois os alunos tiveram que a partir das opiniões dos colegas elaborarem 

uma resposta única.  

 As análises históricas, feitas pelos estudantes, mostraram-se pertinentes para 

validar os pontos salientados por eles. Mais uma vez, é possível notar o reflexo das 

atividades desenvolvidas anteriormente através da historicização feita por eles. O grupo 

1 ressalta a construção cultural e histórica dos padrões de beleza (A cultura e o momento 

histórico na qual está se passando também influenciam, pois a moda busca inspiração 

nestes fatores históricos e culturais), mostrando que a leitura deles foi modificada ao 

longo da atividade, pois ao perceberem a influência da cultura e do momento histórico 

parecem ter acrescentado outros elementos à construção padronizada de beleza que 

anteriormente era apenas influenciada pela sociedade.Como acreditava Vygotsky, as 

influências sociais, culturais e históricas moldariam o desenvolvimento do indivíduo ao 

atuar na sua ZDP (cf.Daniels,2003). 

 Por sua vez, o grupo dois estabelece um contraponto entre a atualidade e 

antigamente demonstrando uma visão da flexibilidade de conceitos tidos como 

hegemônicos (Diferentemente de hoje em dia [em que a mulher deve ser extremamente 

magra], antigamente eram valorizadas as curvas e a forma de se vestir também era 

diferente. O homem era valorizado pela estrutura física (seu porte atlético) já hoje em 

dia uma imagem ideal seria um corpo definido, aparência moderna dentre outras 

coisas),mas não aplicam essa mesma visão para tempos futuros o que viria a contribuir 

para uma desconstrução dos padrões atuais relacionados ao belo.  



 Esta visão de transformação contínua é exposta pelos componentes do grupo três 

(Cada povo apresenta uma cultural própria e define, portanto o seu conceito de beleza 

próprio/ Não podemos negar o fato de que o conceito de beleza realmente se transforma 

continuamente, assim como se transformou através dos séculos), que aproveita para 

traçar semelhanças entre as épocas ( [...]pensemos na grécia antiga e em sua mitologia, 

mais especificamente em seus deuses percebemos que nenhum deles apresentava um 

corpo relativamente “gordo” pelo contrário, todos tinham corpos esculturais. Essa é 

uma semelhança do conceito de beleza através do tempo.). O quatro divide em cultura 

ocidental e outras sociedades mais afastadas os locais onde as imagens corporais 

diferem. Na visão desse grupo, as culturas ocidentais são influenciadas pela mídia e as 

outras culturas milenares não seriam influenciadas por este mesmo veículo, pois seus 

padrões já foram demarcados há tempos. 

 O inusitado nas diferenças culturais entre os povos, como por exemplo, na 

Tailândia e no Brasil é destacado pelo grupo cinco (Por exemplo, as mulheres girafas da 

Tailândia chegam a serem cômicas no Brasil). O grupo seis, por outro lado, estabelece 

uma relação mais profunda entre diferentes sociedades usando os exemplos das outras 

aulas para fundamentar seus argumentos em um exemplo claro de heteroglossia. Outro 

ponto interessante a ressaltar, é a presença do caráter contextual na fala desse grupo que 

utiliza elementos de uma aula previamente dada no seu discurso. Ao utilizar a sentença 

as “mulheres-girafa” (na Tailândia) são um exemplo marcante de como as exigências 

do padrão de beleza são relativas entre as diferentes sociedade, o grupo sugere um 

olhar mais crítico para as diferenças entre os padrões de beleza relacionando-as às suas 

culturas, evitando conceitos supremos e imutáveis. 

 Na última pergunta - Who controls what images we see? - os grupos se 

igualam nas respostas, mais uma vez nomeando a mídia como responsável pelo controle 



das imagens as quais somos expostos. A mídia é citada em suas diferentes formas – TV, 

revistas, jornais, outdoors – para salientar o efeito dominador dessa estrutura midiática 

presente em diversas esferas de nosso cotidiano. 

 

8.3. E de descobertas passam a ensinamentos 

 No ano seguinte, ao continuar a pesquisa na mesma turma do ano anterior, agora 

no segundo ano do Ensino Médio e composta por 34 alunos (11 meninas e 23 meninos), 

incluí, neste novo ciclo, uma atividade que foi desenvolvida a partir de artigos escritos 

para a campanha da empresa americana Dove intitulada Campaign for the Real Beauty. 

Esta campanha é promovida mundialmente e trata dos padrões de beleza veiculados pela 

mídia de forma geral. Seu principal objetivo é mudar o status quo e oferecer em seu 

lugar uma visão de beleza mais ampla, saudável e democrática. Uma visão de beleza 

que todas as mulheres podem possuir e usufruir todos os dias 45. 

 Para tal, a empresa disponibiliza em seu site material como artigos, vídeos dos 

comerciais veiculados pela TV, fóruns de discussão, guias de atividades para serem 

impressos e em formato CD/DVD e concursos de redação e fotografia que abordem o 

tema real beleza. Este material é destinado às adolescentes, suas mães, mulheres na 

chamada terceira idade e educadores. 

 A atividade com os artigos foi desenvolvida da seguinte forma: 

 Os alunos receberam artigos diferentes, ou seja, cada grupo, um artigo. 

 A professora os orientou na elaboração de uma apresentação oral com base no 

conteúdo do artigo. 

 Os grupos foram divididos e as apresentações marcadas (dois grupos por aula). 

 Os artigos foram mantidos em Inglês e ficou a cargo dos alunos de que modo a 

                                                
45 Informação retirada do site http://www.campaignforrealbeauty.com / tradução minha. 

http://www.campaignforrealbeauty.com


apresentação seria feita, uma vez que neste momento da pesquisa, já pareciam ter bem 

mais desenvolvidos, suas funções mentais superiores que lhes possibilitariam: fazer 

abstrações, criar, transferir ou construir soluções para novas situações.Minha 

participação como elemento mediador seria bem menor nesta atividade, com o intuito 

de levá-los ao desenvolvimento de mais uma função mental superior: a resolução de 

problemas. Já que não haveria roteiro pré-estabelecido, caberia somente a eles a 

elaboração do conteúdo para as apresentações. Eles então seriam os elementos 

mediadores entre o texto e o restante da turma. 

 O grupo enfocado neste trabalho produziu uma sátira de um famoso programa de 

TV Megapop46 conhecido por seus debates de temas polêmicos com participantes 

igualmente polêmicos. Os componentes transformaram o artigo fornecido pela 

professora47 em um programa de auditório apresentado à turma como um esquete 

teatral, ao vivo48. Desta maneira, ao performatizar o texto, o grupo utilizou-se de 

elementos visuais na adaptação do texto, i.e., na releitura para o público-alvo.  

 A escolha do gênero mostra, por parte dos componentes do grupo, um 

conhecimento de seu público e do contexto sócio-histórico no qual se inserem, pois os 

alunos optaram por um programa de grande audiência pelas camadas populares. O 

aspecto de sátira presente na apresentação para a turma foi facilitado pelo formato do 

programa original que aborda temas polêmicos, porém ligados a escândalos sexuais e 

histórias de artistas de pouca projeção ou de artistas já famosos que teriam caído no 

ostracismo. A intenção do grupo foi entreter seu público ao mesmo tempo em que 

tornava acessível, em linguagem e conteúdo, o assunto tratado no artigo. 

 Todo os seis componentes participaram do processo e minha responsabilidade 

                                                
46 Utilizaremos um nome fictício para o programa. 
47 Anexo H. 
48 A apresentação foi gravada em vídeo (por aparelho celular) pelos próprios alunos. 



restringiu-se à escolha dos artigos e marcação das datas assim como a ordem das 

apresentações a ser seguida pelos grupos, após a entrega do material não fui novamente 

solicitada por nenhum grupo a não ser para esclarecer dúvidas de vocabulário. O grupo 

analisado fez absoluta questão de manter em segredo todo o processo e só depois da 

apresentação eles compartilharam algumas etapas do trabalho, tais como o local de 

reunião do grupo, como surgiu a idéia do programa e quem faria quais personagens. 

 A apresentação do trabalho, em Português, se deu da seguinte maneira: os 

alunos49 sentaram-se de frente para a turma imitando um cenário de programa de TV no 

qual os convidados ficaram de frente para as câmeras (no caso o público) e a 

apresentadora de frente para os convidados. O programa contava com uma 

apresentadora usando um ponto eletrônico que a corrigia quando a mesma mostrava 

dificuldade em articular palavras mais difíceis50, e contou ainda com a presença de 4 

convidados divididos em: 

 Um jogador de futebol chamado Raphael Beckham - ex-anoréxico e ex-

metrosexual - que carrega em sua mochila (aberta para o público durante seu 

depoimento) produtos básicos para higiene pessoal como: creme para cabelo, 

creme para o rosto, xampu, condicionador e gel, pois agora está recuperado de 

sua obsessão pela aparência. O mesmo diz em seu depoimento que hoje se 

alimenta bastante comendo uma folha de alface e bebendo um copo de água 

todos os dias. 

 Um dono de agência de modelos que as alimenta com alpiste e acredita que os 

padrões atuais de beleza devem ser mantidos. 

 Um homem chamado Welerface que foi fazer uma cirurgia estética e acabou 

                                                
49 Uma aluna do grupo ficou responsável pelos recursos áudio-visuais. 
50 Característica atribuída por críticos de TV à real apresentadora do programa satirizado pelos alunos, 
por tratar-se de uma ex-modelo. 



ficando com um lado do rosto paralisado.  

 Um homem gordo que não vê problemas com seu corpo e diz ser muito feliz 

com suas 3 namoradas. 

Todos os tipos retrataram de forma exagerada e cômica o culto a beleza ou sua 

não-aceitação às regras impostas pela sociedade e reforçadas pela mídia, o que pode ser 

visto como uma leitura crítica desses padrões, feita de forma caricata a fim de atingir 

um público específico de adolescentes, fato que ressalta o conhecimento do público-

alvo. 

A apresentadora alternou os depoimentos de seus convidados com slides 

contendo imagens de quadros renascentistas e fotos de mulheres tidas como ícones de 

beleza em diferentes épocas como Marilyn Monroe e Sharon Stone a fim de historicizar 

a padronização e a mudança dos conceitos de beleza em um claro exemplo de 

interiorização dos conceitos vistos nos encontros anteriores (cf. seção 5.2). 

 A pergunta colocada pela apresentadora depois da exibição dos slides foi a 

seguinte: o conceito de beleza é relativo ou absoluto? Esta pergunta foi feita para a 

turma/platéia/telespectador e respondida pela própria apresentadora que naquele 

momento posicionou-se como aluna/componente do grupo. A conclusão foi a de que o 

conceito é absoluto enquanto está em vigor e também relativo, pois ao longo do tempo 

acaba sendo substituído por outro conceito51. Mais uma vez, parece evidente a leitura 

crítica feita pelos alunos em relação ao tema (padrões de beleza) através do trabalho 

apresentado por eles. Esta ferramenta de mediação auxiliou no alcance da leitura crítica 

descrita acima e à resposta formulada pela pergunta de pesquisa: Que ferramentas de 

mediação utilizadas nas aulas de língua inglesa auxiliaram no alcance de uma 

                                                
51 Resposta anotada por mim no momento da apresentação, pois o áudio ficou prejudicado para posterior 
transcrição. 



leitura crítica dos processos de construção dos padrões de beleza no contexto 

pesquisado? (cf. Capítulo 1). 

Os slides mostraram ainda os usos do photoshop na transformação da aparência 

de pessoas famosas como, por exemplo, da cantora pop Avril Lavigne que por ser um 

ídolo adolescente acabou causando certo alvoroço na turma a exibição de sua real 

aparência. 

 Nos comentários feitos após a apresentação, os componentes do grupo disseram 

que o trabalho foi todo desenvolvido na casa de um deles e que familiares acabaram 

participando da elaboração do mesmo fazendo críticas e dando sugestões agindo 

portanto, como mediadores ou pares mais competentes. Certamente, os comentários 

sobre os dados ficariam enriquecidos com o acesso ao chamado making of, porém não 

foi possível fazê-lo. 

Acredito ser válido acrescentar algumas linhas a fim de ressaltar esta atividade 

como uma prática de adaptação, que pode ser entendida como produto e como 

processo. O primeiro é definido como uma transcodificação que pode envolver uma 

mudança de mídia ou gênero, mudança de contexto e até em sua natureza. A adaptação 

como processo é dividida em processo de criação, que envolveria uma reinterpretação 

e uma recriação do texto e, em processo de recepção, no qual o principal elemento seria 

a intertextualidade que está presente na leitura do mesmo e não no texto em si (cf. 

Hutcheon, 2006). Complementando esta visão, Stam (2005) define intertextualidade 

como a efetiva co-presença de dois textos em forma de citação, plágio ou alusão (Stam, 

2005:27).  

No caso enfocado, os alunos não fizeram alusão direta ao texto nem citações, 

mas o modificam respeitando mais as regras da mídia escolhida como veículo, do que o 

texto em si. Parece redundante citar a intertextualidade presente nas adaptações, pois 



como diz Roland Barthes qualquer texto é um intertexto (apud Sanders, 2006:2) e não 

seria diferente em um contexto tão específico como o contexto educacional repleto de 

vozes que perpassam os discursos de toda a comunidade escolar, fato que reforça a 

visão dialógica de Bakhtin (cf. seção 3.2). 

 Importante ressaltar que os outros alunos da turma não tiveram acesso ao texto 

escrito, ou hipotexto, e, por isso, a intertextualidade deu-se através do trabalho 

apresentado, ou hipertexto, e o conhecimento do assunto do texto (tema já abordado em 

outras aulas) e do reconhecimento do programa que foi satirizado. 

 Ao final das apresentações de todos os grupos, continuamos o bimestre seguindo 

o planejamento com o livro adotado pela instituição. Ao final do 4º bimestre, ou seja, 2 

bimestres depois das apresentações, convidei os componentes do grupo já descrito 

acima, para uma entrevista para a qual elaborei um roteiro semi-estruturado com o 

objetivo de possibilitar uma atmosfera de bate papo e no qual falaríamos sobre todo o 

percurso. Dividi o roteiro em perguntas, porém o fiz apenas na intenção de continuar o 

processo de questionamento já conhecido por eles. Mesmo assim, no decorrer da 

entrevista não segui à risca o que havia previamente escrito. 

Tópicos previstos para a entrevista 
 

1. O que vocês acharam das atividades que tiveram por tema os padrões de 
beleza? 

2. Qual a relevância desta discussão para o contexto de vocês? 
3. Esta discussão mudou a visão que vocês possuíam sobre o tema? De que forma? 

Ela influenciou ou está influenciando na vida de vocês e/ou na interação com os 
colegas? 

4. O que vocês pretendem com os possíveis ganhos que obtiveram com o trabalho: 
divulgar, guardar para vocês, discutir o tema com a família ou pessoas 
próximas? 

 

 O encontro foi em uma sala utilizada para aulas de recuperação e aulas de 

reposição. Cinco componentes do grupo original estavam presentes mais uma aluna que 



participou ativamente das outras atividades e, por isso, foi convidada a participar da 

entrevista. O horário escolhido foi o turno da tarde para que o bate-papo não 

atrapalhasse horário de suas aulas. 

 Percebi, logo de início, uma diferença na postura deles, pois antes de falar como 

seria a arrumação da sala, os próprios alunos começaram a arrumar as carteiras em 

círculo. Pedi que o aluno Mateus começasse a gravar e o aluno Wellington se ofereceu 

para registrar também em seu aparelho celular por garantia. Fiquei impressionada com a 

maturidade alcançada em tão pouco tempo e o grau de colaboração com a pesquisa que 

pode ser traduzido como uma relação professor-aluno agora não mais tão assimétrica. 

 Para facilitar a compreensão do leitor, destacarei antes dos excertos das 

interações os questionamentos propostos com base no roteiro previamente exposto 

utilizado para a entrevista. Para a análise usarei excertos das interações, colocando-as 

integralmente em anexo52. 

  De início, na pergunta: Das atividades que foram apresentadas..das atividades 

que foram feitas..desde o questionário..quais vocês lembram?, a professora continua a 

utilizar o questionamento para levar os alunos à reflexão como feito nas atividades 

anteriores aqui exemplificadas. Através da pergunta, tenta dar início a discussão. 

 
EXCERTO 1:  
Laura:              [é..uma coisa que eu lembro também que foi como as que 
não se encaixam nesse padrão.. ficam condicionadas..é..como a gente tava falando..na 
época da..da..da época da calça de cintura alta..aí tava falando da dificuldade que a 
gente passa..quando chega na moda..todas as lojas vendem A MESMA COISA.. 
 
 Laura menciona a mudança de padrões e complementa ressaltando algumas 

conseqüências em relação às pessoas que não se encaixariam nos padrões: ficam 

condicionadas e todas as lojas vendem a mesma coisa. 

                                                
52 Anexo I. 



  
       No excerto de número 2, a aluna Mara exemplifica uma situação para demonstrar 

como o conceito de moda é mutável e dependente de um contexto para se firmar ou não, 

e apesar de possuir um conhecimento dessa mutabilidade, posiciona-se como 

influenciável pelo meio. 

EXCERTO 2: 
Mara: é..assim..eu..sei lá..alguém com um vestido laranja..e um sapato 
verde...aí..nossa..seria horrível...mas se todo mundo começasse a usar..aparece na 
novela..na vitrine..EU ia começar a achar aquilo bonito..e um monte de gente ia 
começar a achar aquilo bonito..e eu ia acabar usando] 
 

EXCERTO 3: 
Laura:                         [ é..como agora na novela..ela tá 
usando a alça do sutiã..né..na novela das 9..a Mariana Ximenes usa a alça do sutiã 
aparecendo...mas quando eu usava..todo mundo..olha, tá aparecendo..agora a Mariana 
Ximenes tá usando a alça aparecendo..não tem problema. 
 

         Na seqüência (excerto 3), Laura se utiliza de seu comentário para mostrar o 

poder da mídia televisiva na padronização de conceitos até então tidos como fora de 

moda. A aluna aborda o movimento de usar algo que até então não era visto como na 

moda, a alça do sutiã aparecendo, e como foi censurada por isso, mas a partir do 

momento em que a mesma atitude foi tomada por uma atriz global através de sua 

personagem em uma novela, todos passaram a ver o ato como normal e até copiá-lo. 

 Cabe salientar que os alunos, de uma forma geral, não se prendem ao que foi 

perguntado e a partir de suas falas, acrescentam opiniões e fatos, mostrando um 

desenvolvimento de suas capacidades de crítica como dito por Tadeu da Silva (cf. seção 

4.3) e de produção de criações próprias (cf. Gallimore & Tharp, 2006, seção 5.2). 

 No excerto 4, Wellington aprofunda um pouco mais a questão ao lembrar-se da 

atitude inesperada, na opinião dele, de um aluno gordo que disse não ter interesse em 

namorar meninas gordas. Este fato por ser contrário ao esperado pela sociedade causou 

estranheza, exposta nas linhas a seguir: 



 

EXCERTO 4: 
Wellington:             [ uma experiência com esse 
trabalho que eu achei bem interessante.. inclusive eu fiquei constrangido..foi quando o 
Parreira disse que nunca namoraria uma menina gorda..e assim...eu achei estranha 
aquela reação..até EU fiquei surpreso..porque eu acho que..na minha intuição era o 
que...bom..se eu sofro com os padrões da sociedade..eu quero lutar contra ela, 
né?..bom..se ninguém me namora porque eu sou gordo..então eu tenho que lutar contra 
a sociedade...eu achei aquilo...a pessoa que sofre aquilo na pele..de certa forma 
também apóia aquilo 
P: mas ele foi sincero ali] 
Wellington:      [ não..sim...a questão foi O Parreira...porque eu nunca tinha 
ouvida da boca de nenhuma pessoa GORDA..apesar de eu ser.. um pouquinho 
avantajado..que nunca namoraria uma pessoa gorda. 
P: mas isso não acontece só com questão de gordura não] 
Wellington:               [pessoas negras 
 

  É possível notar que algumas atitudes e conceitos continuam a causar 

estranheza por estarem altamente normalizados. Por exemplo, o fato de que uma pessoa 

gorda não poder ser preconceituosa. Aproveito-me da fala do aluno para sutilmente 

fazê-lo perceber que em outras esferas da sociedade isto também ocorre (em negrito), o 

aluno exemplifica minha frase e aproveito para trazê-los de volta a pergunta inicial, 

como será visto na próxima seqüência. 

 Após a pergunta inicial ter sido reformulada pela professora - isso vocês estão 

falando dos trabalhos que foram apresentados junto com os trabalhos de vocês...eu 

estou falando sobre TUDO que foi feito em relação ao tema...o que eu trouxe pra 

sala..o que vocês apresentaram..o que vocês lembram.. da discussão..o que marcou? - , 

Wellington (excerto 5) aborda a dificuldade com a abstração, tida por Vygotsky como 

uma função mental superior (cf. seção 2.3).  

EXCERTO 5: 
Wellington:   [ a minha dificuldade com o questionário foi justamente definir a mulher 
perfeita...por que é uma coisa que..eu não tô vendo] 
 



 Laura, por sua vez, parece, naquele momento, não ter desenvolvido sua atenção 

voluntária, (como sinalizado no excerto 6) outra das funções mentais superiores. Como 

resultado, descrever uma pessoa bonita, não foi, segundo as falas dos alunos, tarefa 

fácil. 

EXCERTO 6: 
Laura:                 [é..porque a gente sempre fica pensando no 
que não pode ser..não pode ter isso..entendeu..geralmente a gente olha e diz não 
gostaria que fosse assim..entendeu..mas..assim..nunca para pra falar..gostaria que 
tivesse ISSO...foi difícil.. 
 

EXCERTO 7: 
Laura: [o que eu também achei legal é que tinha gente que não queria falar...que não 
tinha opinião sobre o assunto..achei interessante porque é uma pergunta que parece 
simples..mas muita gente não tinha opinião] 
P:                [ e muita gente me perguntou na hora de 
escrever o que eu queria que fosse escrito..como se tivesse uma resposta pronta..não 
tem resposta pronta..eu queria exatamente o que CADA um achava,né. 
 
 
 Por outro lado, neste momento da entrevista (excerto 7), ao recorrer à memória 

(cf. seção 2.3), a aluna se recorda também da dificuldade dos outros colegas, ressaltando 

a falta de opinião ou reflexão sobre um tema tão simples. Na verdade, podemos ver a 

asserção como uma amostra de que o assunto até então não havia sido abordado com 

este público, apesar do mesmo ser um dos principais alvos de campanhas publicitárias 

que possuem como foco moda e comportamento. 

 A partir da fala de Laura, a professora reforça a constatação desta dificuldade e 

usa o exemplo ocorrido com ela e os alunos relativos às perguntas na busca por uma 

resposta certa, o que pode ser visto como um sinal de que os mesmos estavam vendo a 

atividade como uma avaliação, ou seja, passível de correção. 

 No excerto 8, Wellington coloca sua preocupação com o outro e as críticas 

advindas desse olhar. É possível confirmar com este comentário, que a atitude 



responsiva do outro é limitadora do produto da interação, conforme escreve Bakhtin (cf. 

seção 3.2), pontuando o aspecto dialógico da linguagem. 

EXCERTO 8: 
Wellington: eu fiquei pensando o que as pessoas iam pensar..porque assim..muitas 
pessoas da minha idade às vezes me criticam..por que assim..num sei..eu tenho..eu acho 
mulher gorda muito bonito..eu não vou dizer que eu gosto de namorar..até porque 
assim..a experiência que eu tive não foi TÃO gorda assim..mas eu acho bonito..eu tenho 
facilidade de achar beleza onde a maioria não vê.. eu sou meio ousado com negócio de 
beleza] 
Laura:[ ou míope,né? 
(todos riem) 
 
EXCERTO 9: 
Mara: é mais ou menos isso que o Wellington falou..se tem um menino ou uma menina 
que TODO MUNDO acha bonito..se eu não achar eu sou anormal, né..você acaba 
CONVENCIDO  de que aquela pessoa é bonita..se um menino for popular e usar um 
determinado tipo de roupa..mesmo que não esteja na moda.. todo mundo vai querer 
usar..mas se ele não for popular e usar a mesma roupa da moda vai ser chamado de 
esquisito] 
 

 No excerto 9, exemplificado acima, parece evidente que o aspecto relacional dos 

padrões já foi internalizado pelos alunos. Para auxiliar na elaboração, a professora 

insere mais uma pergunta - então isso tudo é mutável? Que você tá querendo dizer..não 

tem nada fixo..hoje uma pessoa pode ser considerada bonita e amanhã pode não ser 

considerada bonita..é isso?- e as alunas Eliza e Mara (excertos 11 e 11) continuam a 

problematizar a questão da mutabilidade dos padrões e suas possíveis conseqüências. 

EXCERTO 10: 
Eliza:             [é..porque depende dos padrões..porque a moda vive mudando..e vai 
chegar um dia..que essas pessoas que seguem a moda vão ficar meio sem 
direção..porque ela fica meio que sem personalidade própria..sem seu próprio estilo] 
 
EXCERTO 11: 
Mara: e não só com roupa..cabelo também..agora a franja..TODO MUNDO agora usa 
franja..eu tava no banheiro..no shopping.. com uma amiga.. e ela disse.. Maria porque 
você não faz uma franja..você vai ficar super legal..e eu..não.. tá todo mundo usando..e 
quando olhei o banheiro cheio de mulher de franja..saí logo dali..senão ia apanhar 
(risos) 
 



 Interessante notar que as mesmas já se distanciam do papel de influenciadas 

pelos modismos, conforme as frases em negrito sugerem. 

 Com a pergunta - qual a relevância disso pra vocês..teve alguma importância? - 

a professora questiona sobre a importância do trabalho para os alunos, na tentativa de 

detectar alguma mudança de pensamento ou atitude em relação ao tema padrões de 

beleza. A aluna Eliza demonstra o aspecto dialógico do trabalho para o 

desenvolvimento da leitura crítica (cf. seção 4.3) no excerto 12. 

 
EXCERTO 12: 
Eliza: Principalmente pra formar uma opinião..pra ajudar..a ter um olhar crítico 
 
 Os jovens expõem suas experiências ora mostrando que desenvolveram um olhar 

crítico depois de toda discussão, como vimos acima, ora descrevendo suas descobertas, 

nem sempre agradáveis, sobre como costumam ou costumavam agir em situações nas 

quais o conceito de belo emergiu, assim como destacado em negrito no excerto13. 

EXCERTO 13: 
Wellington: uma coisa que eu descobri no trabalho assim..muita coisa que eu 
gosto..que eu acho bonito..eu não tenho às vezes por covardia..por não querer 
enfrentar a sociedade entendeu? 
 
P: um bloqueio mesmo que você percebeu que tinha através do trabalho 
Wellington: é] 
 
P:           [e você nem tinha se dado conta 
 
 
EXCERTO 14: 
Mara: eu também.. quando achava o menino bonito.. já queria conhecer..como se ele já 
fosse ser legal só por ser bonito..e o menino feio eu nem me dava ao trabalho] 
P:                [era um 
pré-requisito pra vc] 
Mara:                     [ isso 
 
EXCERTO 15: 
Wellington: e o que acontece é que às vezes você não sente nada pela pessoa..mas se as 
pessoas falam..nossa que casal lindo..eu sei porque já passei por isso..eu descobri que 
meu namoro terminou muito depois do sentimento..as pessoas falando como ela era 
linda pra mim..incentivava muito mais do que o próprio sentimento 



 
EXCERTO 16: 
Mara: eu sinto que isso não é mais uma barreira pra mim (conversar com meninos 
feios) 
Laura: agora eu procuro buscar um pouco mais do que a primeira impressão 
 
 
 Mara e Laura, no excerto 16, deixam claro um aspecto de mudança em seus 

comportamentos, uma vez que passaram a agir diferente em seus relacionamentos com 

os rapazes depois da experiência do trabalho em sala de aula. 

 
EXCERTO 17: 
P: Qual a relevância do trabalho pra você? (dirigindo-se ao aluno Mateus) 
Marcos: ah..aí é como ela tava falando professora..você cria  pessoas que não olham 
pra dentro das pessoas..olham só pro padrão de beleza.. e cria um outro lado daquelas 
que não são olhadas.. e que acabam ficando..estereotipadas..e..] 
 
P:                [excluídas? 
 
Marcos: isso..excluídas..mas eu queria falar outra palavra que me fugiu 
 
P: Mas aí você acha que foi relevante por isso..porque você passou a ver isso? 
 
Marcos:              [com 
certeza...porque antes às vezes a gente até.. eu não me preocupava..o que era 
discutido..mãe..pai..era superficial..a gente mudava de assunto..não era uma coisa tão 
comum. 
 
 Ao perceber que a interação não estava contemplando todos os participantes, a 

professora dirige a pergunta ao aluno Marcos. Na interação 17, Marcos olha 

criticamente para o assunto abordando dois lados da mesma questão, vejo nas 

afirmativas do aluno o conceito eleito para este trabalho no que tange a leitura crítica, 

conforme Nunes (2005) e Coracini (1995). Principalmente, o processo de pensar 

criticamente, avaliar informações e idéias à luz de seu conhecimento de mundo, assim 

como a criação de situações por parte do professor para contemplar o aluno como ser 

pensante e crítico (cf. seção 4.3). 

 
 
 



EXCERTO 18: 
P: então isso mudou.. porque o que vocês colocaram no 1º questionário..colocaram 
ali..uma pessoa bonita é uma pessoa assim..fisicamente..e depois..que qualidades essa 
pessoa teria..que defeitos essa pessoa teria..vocês associaram..pelo o que nós vimos 
depois quando eu coloquei pra vocês no debate..que vocês associavam BOAS 
características pra uma pessoa bonita...associando..porque essa associação não 
costuma ser feita com pessoas feias 
 
 No excerto 18, a professora parece impor um novo alinhamento53 na tentativa de 

traduzir o pensamento dos alunos e reforçar o aspecto de mudança propiciado pelo 

trabalho em sala de aula, que pode ser visto, de acordo com Vygotsky, como sinalizador 

de uma aquisição por parte do aprendiz de muitas capacidades que certamente 

transcendem as janelas das salas de aula, pois a partir daí, o indivíduo ressignifica seu 

meio (cf. seção 2.3). Exemplos da transformação sugerida acima, podem ser 

encontradas no excerto 19, no qual Mara deixa claro seu modo anterior de pensar e o 

atual. 

 EXCERTO 19: 
Mara: é..porque antes o fato do menino ser bonito.. já era suficiente pra eu dar uma 
chance a ele. 
P: já associava..bonito..legal 
Mara: é..mas hoje quando um menino pede uma chance por mais bonito que ele seja.. 
eu converso primeiro..será que ele é legal?..antes não. 
 
 Mais uma vez, a professora muda o foco da interação, desta vez, ao perguntar 

sobre as amizades - em relação as amizades..vocês escolhiam amigos por eles serem 

mais bonitos ou mais populares e agora vocês já vêem de outra forma.. ou não? 

 Apesar de sugerir em seu questionamento um modo de pensar preconceituoso 

aos alunos (em negrito), ela rapidamente inclui a expressão ou não? numa tentativa de 

desdirecionar as respostas. 

 Através dos excertos 20 e 21, parece que nem uma sugestão nem outra foi 

percebida pelos alunos e as respostas de Mara (excerto 20) e Wellington (excerto 21) 

contemplam ambos os lados da questão.  

                                                
53 Cf. seção 7.2.7 



EXCERTO 20: 
Mara: ah eu sempre andei com todas as tribos..e nunca segreguei..porque dói muito 
ser segregado. 
 
EXCERTO 21: 
Wellington: Eu antigamente tinha um pouco de receio de chegar numa festa com um 
cara feio..na outra escola tinha um cara que todo mundo queria andar com ele..porque 
ele era bonito..mas ele era muito chato] 
  

 A primeira mostrando que este tipo de escolha nunca fez parte de seus 

relacionamentos de amizade – e nunca segreguei - e, o segundo, mostrando que a beleza 

influenciava na escolha dos amigos - Eu antigamente tinha um pouco de receio de 

chegar numa festa com um cara feio. 

 Eliza e Iago (excertos 22 e 23), a partir da fala dos colegas, indicam um alcance 

mais crítico54, contestando e relativizando os conceitos em associação belo/legal e 

feio/chato. 

EXCERTO 22: 
Eliza:        [mas tem gente também que é feia e ao mesmo tempo é 
muito chata e tem gente que é bonita e é legal. 
 
EXCERTO 24: 
Iago: Legal e chato são conceitos relativos. 
  

 Neste momento da entrevista, o foco se expande um pouco, pelo questionamento 

da professora - vocês estão indo além disso?..vocês divulgaram isso pra alguém?..vocês 

colocaram isso pra família?..vocês discutiram com amigos, com namorado..com 

namorada..com colegas que não estudam na escola..que não são da turma de 

vocês..como foi?..ou vocês estão guardando pra vocês? , para a busca da utilização do 

discurso como prática social em atuação no mundo e em conjunto com os outros (cf. 

Fairclough, 1992. seção 3.2). A partir da pergunta, as contribuições de Mara (excerto 

25) e Wellington (excerto 26) apontam dois movimentos distintos.  

                                                
54 Crítico é entendido, neste sentido, de acordo com Tadeu da Silva (2000) (cf. seção 4.3). 



EXCERTO 25: 
Mara: eu tenho uma colega que quando a gente via um cara feio..a gente olhava uma 
pra cara da outra e falava..MUITO FEIO..e começava a rir..um dia ela falou pra mim 
isso..e eu não ri..e tentei explicar..bem..não é porque ele é feio..sei lá..foi 
estranho..então eu vi que mudou muita coisa] 
 
P:     [não tô falando pra vc..tô falando pra outra pessoa..você 
colocou isso pra ela?..agora eu to pensando diferente porque eu passei por um] 
 
Mara:                [é..ela 
falou que eu tô diferente] 
 
P:                             [ mas você falou que foi por conta do trabalho? 
 
Mara: Não..não falei. 
 
P: É uma coisa que ainda está mais com VOCÊ..com familiares também não[falou]? 
 
Maria: não. 
  

 Mara sabe que mudou seu modo de pensar (em negrito) por influência do 

trabalho, porém não externaliza essa influência para sua amiga nem familiares. 

 Por outro lado, Wellington percebe uma forma de atuação em seu contexto 

familiar e o concretiza, mesmo que não pense de forma diferente em relação a beleza do 

namorado da irmã. 

EXCERTO 26: 

Wellington: aconteceu comigo..porque minha irmã é linda..e todo mundo fala que ela é 
linda..ninguém fala bonita..fala linda..e ela começou a namorar um cara muito 
feio..muito feio mesmo..e eu fui falar com ela..porque pra mim ela tinha que namorar 
um cara lindo também..mas aí ela me disse que ficava muito chateada quando as 
pessoas diziam que ele era feio..que pra ela..ele era lindo..que ele tinha o corpo lindo..e 
eu..com isso..fui fazendo uma propaganda a favor dele] 
 
P:            [ em casa né? 
 
Wellington: É..e isso acabou influenciando na família..eu vi que foi mudando dentro 
da minha casa..porque antes eu falava..é mesmo..ele é muito feio] 
 
 Marcos confirma que sua mudança está ocorrendo internamente (excerto 27), 

mas se mostra consciente de que o processo é gradual. 



 

EXCERTO 27: 
Marcos: Comigo tá mais interno assim..essa mudança..mas isso eu acho que se percebe 
com o tempo.. 
 
 A professora, com base na resposta de Marcos, externaliza suas expectativas em 

relação ao trabalho - Eu acho também interessante vocês falarem isso..porque..eh..a 

mudança..não era esperada pra agora..justamente porque vocês ainda estão 

vivendo..essa fase da adolescência - apoiando-se no fato de que os próprios alunos 

sinalizaram esta mudança (excertos 25,26 e 27). 

 Laura complementa a fala da professora ao perceber que são pequenos aspectos 

que caracterizariam a mudança (excerto 28).  

EXCERTO 28: 
Laura: É..porque são mudanças assim..lentas né..eu acho que a gente vai percebendo 
PEQUENAS coisas do dia-dia..que são mínimas..se você for somar daqui a algum 
tempo..você vai ver o quanto mudou..é um pensamento hoje..em algo que você não..não 
faz logo..é diferente..muda. 
 
 Ao final da entrevista, a professora questiona (excerto 32) o caráter mutável 

dessas considerações que hoje parecem positivas, mas sem deixar um espaço para que 

os alunos se manifestem a esse respeito. De certa forma, podemos perceber nesta atitude 

uma tentativa de mostrar aos alunos que o processo de leitura crítica de qualquer tema é 

constante e os resultados não são previsíveis ou definitivos. 

EXCERTO 32: 
P: E por outro lado..a gente tá sempre vendo o lado positivo..mas também existe um 
lado negativo..que é..ESSA mudança também pode parecer positiva agora..mas ela 
também não é definitiva..vocês também podem chegar num momento..daqui a 5 
anos..10 anos..ih que besteira aquilo tudo..vou seguir o padrão mesmo..que é mais 
fácil..a sociedade é assim..então..essas mudanças também não são permanentes..nem de 
um lado nem de outro..elas podem PARECER..né..mas a gente sabe que ESTÁ 
SEMPRE mudando.. 
 

 . .  



 A seguir, minhas considerações finais em relação a pesquisa através de respostas 

às perguntas de pesquisa e meus encaminhamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     Do not go where the path may lead, go instead 
where there is no path and leave a trail55.  

Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
 

 Melhor do chegar ao destino depois de tão interessante expedição é, a partir da 

viagem, tentar traduzir em palavras as marcas que foram deixadas. Neste desafio, 

começo por responder às questões de pesquisa que me conduziram ao longo das páginas 

já folheadas. Logo depois, encaminho sugestões que me foram feitas por pessoas que 

tiveram contato com o trabalho quando este foi apresentado em seminários e encontros 

nacionais e que me inspiram a carimbar mais uma vez meu passaporte, aprofundando 

alguns conceitos que se fossem feitos aqui me levariam a outro destino. Para finalizar, 

exponho uma das mais ricas contribuições para este trabalho: o olhar crítico de uma 

aluna sobre o tema proposto que encerra com uma nova pergunta. 

 

9.1. Respostas às questões de pesquisa 

 As perguntas introduzidas no capítulo 1 e retomadas na seção 7.1, serão 

reapresentadas nesta seção juntamente com suas respostas, que nasceram das análises 

realizadas ao longo deste percurso. 

 A resposta à pergunta de número 1: Quais são os padrões de beleza validados 

pelos sujeitos discentes do contexto pesquisado? foi analisada através dos dados do 

questionário preenchido pelos alunos cujas respostas foram analisadas no item 8.1. 

 Meu segundo questionamento foi: De que forma os discursos destes sujeitos 

discentes refletem esses padrões? busquei respondê-la na análise da interação através 

                                                
55 A citação pode ser traduzida como: “Não vá para onde o caminho pode levar, vá ao invés onde não 
existe caminho e deixe um rastro”. Tradução minha. 



do debate descrito e analisado na seção 8.1 e acredito ter sido bem sucedida, pois pude 

captar as semelhanças e diferenças nos discursos destes jovens tanto quando expresso de 

forma escrita quanto oral. 

 A pergunta de número 3: Que ferramentas de mediação utilizadas nas aulas 

de língua inglesa auxiliaram no alcance de uma leitura crítica dos processos de 

construção dos padrões de beleza no contexto pesquisado? apresenta, a meu ver, 

uma conjugação das visões bakhtiniana e vigotskiana que atravessam o trabalho, pois ao 

mesmo tempo que apresento ferramentas para auxiliar os alunos no alcance da leitura 

crítica a fim de desenvolver suas funções mentais superiores, os mesmos parecem ter 

desenvolvido com seus pares, escolares ou não, dialogicamente uma leitura crítica do 

tema e os dados analisados me levam a  perceber que isso foi feito a partir das aulas de 

inglês e não necessariamente nas aulas de inglês.  

 Das ferramentas utilizadas resumidas no quadro a seguir, considero todas 

auxiliadoras para a proposta de leitura crítica, pois em conjunto,umas em maior grau do 

que outras, todas foram importantes uma vez que o alcance desse nível de leitura é um 

processo gradual. Das que pude constatar nas análises, destaco as perguntas respondidas 

ao final da atividade de historicização, o questionário desenvolvido pelo site canadense 

Media Awareness Network, a apresentação do grupo analisada na seção 8.3 assim como 

a entrevista final com o grupo focal. A última, na verdade, não atuou apenas como 

ferramenta de mediação, mas como oportunidade de constatação do alcance da leitura e 

do desenvolvimento de uma postura crítica por parte dos alunos que participaram da 

entrevista. 

 

 



 

 

 O 1º questionário respondido por eles individualmente; 

 O debate em sala para tornar público e dar início ao questionamento; 

 A historicização através de slides; 

 As perguntas que alguns alunos responderam por escrito ao final da atividade de 

historicização; 

 O questionário desenvolvido pelo site canadense Media Awareness Network e 

respondido, por escrito, por eles em grupo; 

 A atividade com os artigos da empresa Dove que culminaram nas apresentações 

orais para a turma e 

 A entrevista final com um grupo focal de 6 alunos. 

    Quadro 2 – Ferramentas de Mediação 

 Uma vez tendo resumido minhas respostas às questões de pesquisa, passo agora 

aos encaminhamentos. 

9.2. Encaminhamentos 

 Tentar captar os movimentos em direção a um desenvolvimento das funções 

mentais superiores nos dados gerados e suas peculiaridades mostrou-se uma tarefa 

difícil, mas ajudou-me a reafirmar meu compromisso com uma visão ideológica e 

transformadora de ensino, construída intersubjetivamente. Como diz Rajagopalan 

(2003), o uso da língua é político, pois fazemos escolhas o tempo todo, mesmo quando 

não estamos conscientes desse processo. A ética também esteve envolvida nas 



implicações, ou seja, nas conseqüências destas escolhas. Os dois aspectos, ideológico e 

ético, guiaram toda a pesquisa. 

 É possível notar, olhando retrospectivamente para os dados gerados, que os 

alunos foram influenciados pelos elementos mediadores, pois se questionaram a respeito 

do tema proposto e negociaram a todo o momento suas opiniões com seus colegas. O 

resultado exposto aqui, infelizmente não demonstra, em sua totalidade, a atividade como 

ocorrida em classe. Esta foi mais dinâmica e participativa, mas reforça o compromisso 

dos alunos com a pesquisa, alimentando ainda mais meu desejo de continuar a gerar 

elementos que possam influenciar e auxiliar no aprofundamento de uma leitura crítica 

dos alunos em relação ao tema padrões de beleza e a outros que se mostrem 

motivadores de discussão. 

 Ao analisar o questionamento como elemento de mediação, me propus a fazê-lo 

com o intuito de perceber como o discurso dos alunos reproduz as diversas vozes que se 

entrecruzam através de crenças e valores identitários destes alunos em relação ao tema 

beleza. E, ao mesmo tempo, mediar através das perguntas do questionário esse discurso 

a fim de levar a uma leitura crítica destas percepções aproximando o espaço escolar da 

idéia de Moll (1996), já citada no trabalho, quanto ao papel da escolarização que seria o 

de criar contextos sociais com base no conceito de ZDP de Vygotsky avaliando este 

discurso numa dinâmica que reflete e refrata a mudança social. Só assim, creio eu, 

teríamos indivíduos ativos e transformadores. 

 Reforçando as idéias bakhtinianas e vygotskianas sobre a importância do outro 

na produção do conhecimento, acredito ser este trabalho um exemplo desta relação que 

pode ser estabelecida em um contexto escolar. Mais do que atuar como uma mediadora 

deste processo de construção do saber, procurei trazer mais elementos mediadores para 

este espaço na tentativa de construir dialogicamente as interações que ocorrem em sala 



de aula. 

 Ao focar minha prática em uma sala de aula de língua estrangeira (LE) na 

discussão de um tema da contemporaneidade, busquei um diálogo entre a sala de aula e 

o mundo social, pois este é um dos possíveis papéis da LE no mundo contemporâneo 

uma vez que contribuiria para ampliar a visão da pluralidade social, para a visão da 

heterogeneidade identitária assim como para que o aluno possa vir a estabelecer 

relações entre o idioma e o meio social. 

  O material do site Media Awareness Network  e os artigos do site da empresa 

Dove foram uma possibilidade de trabalhar através de uma perspectiva multimodal que 

contemplasse o repertório de conceitos dos alunos que é altamente semiotizado devido 

às especificidades do mundo atual. 

Acredito que tenha iniciado o processo de conscientização, mas ainda há muito a 

ser feito quanto à desestabilização de preconceitos ou de conceitos aceitos a-

criticamente. Espero como educadora que este trabalho ainda dê muitos frutos, pois as 

conseqüências negativas destas marcações das diferenças estão visíveis não só nas salas 

de aula, mas também nos noticiários e nos consultórios médicos com adolescentes 

anoréxicas e bulímicas e jovens de todas as classes com problemas de relacionamentos. 

Gostaria de explicitar o comprometimento dos alunos com o tema, pois esta foi a maior 

alegria que tive com a pesquisa; a certeza de trazer para a sala de aula um tema 

relevante para o universo deles. 

 Precisamos estar atentos e nos responsabilizarmos pelo conteúdo e o modo como 

ensinamos. Desde o termo boa aparência encontrado nos anúncios classificados até a 

associação de valores morais às pessoas bonitas existe um longo processo de exclusão 

posto em prática de acordo com normas pré-estabelecidas que não costumam ser 

questionadas. 



A escola, como se evidencia neste trabalho, pode (e deve) aproximar-se do 

universo dos educandos, a fim de debater, criticar, construir, desconstruir e reconstruir 

quaisquer formas de atuação no mundo, principalmente as que tenham como objetivo a 

exclusão, pois os educadores estão em uma posição sem igual de criar um diálogo 

social entre os jovens em relação a assuntos ligados a auto-estima, imagem corporal e 

auto-valorização56. 

 Percebo que o aspecto salientado como motivador, os apelidos utilizados pelos 

alunos para se referirem uns aos outros, não foi contemplado na pesquisa, mas, ainda 

assim, não desconsidero a possibilidade de futuramente fazer um trabalho específico 

sobre esta prática aproveitando que o processo de questionamento já foi iniciado. 

 Outro aspecto interessante que pode ser futuramente aprofundado, diz respeito às  

relações de poder advindas das marcações das diferenças, ou seja, em relação aos 

indivíduos que não se enquadram no chamado padrão de beleza. 

 Quanto à escolha da metodologia, acredito ter abordado os aspectos cíclicos 

característicos da pesquisa-ação. A reflexão, o planejamento, a ação, a observação, 

seguidos de um novo planejamento podem ser percebidos nas análises expostas ao 

longo do capítulo 8. 

 Avaliar a importância da pesquisa para minha prática pedagógica é de fato muito 

fácil. Os ganhos do trabalho podem ser sentidos na minha relação com os alunos e no 

fortalecimento de minha escolha por uma educação transformadora tal como explicitei 

na seção 7.3.3. Mensurar os ganhos para os alunos? Ao invés de fazê-lo, prefiro deixar 

que o leitor confira nas palavras da aluna Estela57 uma amostra do potencial de tal 

prática docente na formação da cidadania de nossos alunos. Esta aluna, inserida no 

                                                
56 Citação retirada em inglês do site da empresa Dove e traduzida por mim. 
57 Nome fictício. 



contexto pesquisado, entregou-me este texto originalmente redigido para a apresentação 

de seu grupo, mas posteriormente descartado, uma vez que o grupo decidiu por 

apresentações me slides. 

 

9.3. Sábias palavras 

 Estamos vivendo um momento onde acreditar em si já não é mais 
válido. Não temos nossa liberdade de fato, pois não somos o que queremos e 
sim o que outrem nos impõem indiretamente. Hoje em dia ser o ser 
simplesmente é uma verdadeira batalha selvagem, onde vence o que tem, 
duvidosamente “boa pinta” .Valores sinceramente, idiotas, vêm 
transformando aos poucos seres humanos em reles criaturas medíocres, que 
vivem em função de uma boa aparência para conquistar a simpatia de 
outros tão medíocres quanto estes. Não é difícil encontrar pessoas rotulando 
e “quebrando a cara” quando realmente conhecem outras a fundo. A 
aparência é fundamental para quem acha que é. Nós devemos nos sentir bem 
do jeito que desejarmos, não como tais entidades manipuladoras e ditadoras 
de regras corporais querem que sejamos. Esses ditadores de moda passam 
uma imagem insensível para quem vê, pois se preocupam apenas com a 
personificação em massa da idéia de pessoa perfeita que têm. Não dá para 
saber que é pior, se são estes ou os que caem nessa armadilha comercial e 
altamente capitalista. As pessoas vão se tornando consumistas e gastam o 
dinheiro a cada tendência lançada nos desfiles de moda, onde as estrelas são 
as feias e magrelas modelos, anoréxicas e deprimidas. Quando a questão é 
saúde, manter a massa corporal adequada e comer bem só traz benefícios, 
afinal, não queremos ver a população morrer em conjunto por conta de veias 
entupidas, ou então, de anemia, que podemos ter como exemplo nossas, 
ironicamente, lindas modelos. Temos que tomar consciência de nosso valor. 
 Podemos conquistar as pessoas e até o mundo talvez, mas tudo isso 
com a nossa inteligência, com nossas virtudes, com nossas ações. Nós somos 
nós, o corpo é apenas um pote onde estamos guardados. Se comprarmos um 
pote barato e feio e colocamos dentro deliciosos biscoitos, o que realmente 
importa nesse conjunto?” 

ESTELA 
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ANEXO A: 
QUESTIONÁRIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B: 
PROPOSTA DO SITE MEDIA AWARENESS NETWORK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO C: 
PERMISSÃO PARA USO DO MATERIAL DISPONÍVEL NO SITE 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D: 
QUADROS COMPARATIVOS DE ÍCONES DE BELEZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO E: 
PERGUNTAS DADAS AOS ALUNOS AO FINAL DE UMA DAS AULAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO F: 
MODELO DE DIÁRIO PREENCHIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO G: 
ROTEIRO USADO PARA A ENTREVISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO G: 
RESPOSTAS DOS GRUPOS AO QUESTIONÁRIO SITE MNet 

 
Pergunta 1 

Grupo 1 – Por que a imagem do corpo é algo que chama muito a atenção das pessoas. A 

imagem do corpo não é destinada a um único público alvo isolado. Seu poder sensual é 

muito chamativo para todas as pessoas. 

 

Grupo 2 – Devido ao fato de nós seres humanos termos adquirido o padrão de beleza do 

mundo da moda (que foca mostrar as roupas e não o corpo), isso se tornou uma obsessão, 

ou seja, nosso objetivo principal é se tornar igual a eles, por isso a mídia (televisão, 

revistas, etc.) foca tanto essa beleza. 

 

Grupo 3 – Porque se definiu um padrão de beleza no qual todos devem seguir, isto é, todos 

devem ser/ter magros, altos, belos cabelos, preferencialmente lisos. Enfim a sociedade 

atual reprimiu alguns sentimentos e valores, tornando-se altamente materialista. 

 

Grupo 4 – Pela influência da mídia, porque ela “impõe” um tipo de beleza e a sociedade 

aceita. Por causa do dinheiro, uma boa imagem lucra bastante e atrai bastante atenção. 

Porque é uma sociedade preconceituosa. 

 

Grupo 5 – Por causa que a mídia (revistas,televisão,etc.) impõe um padrão de beleza dado 

como o certo, e a sociedade adota este padrão. 

 

Grupo 6 – Porque o ser humano está extremamente ligado a aparência. Uma boa 

aparência faz com que as pessoas sejam bem vistas pela sociedade, elas arranjam 

emprego mais facilmente, etc. 

 

Pergunta 2 
Grupo 1 – Simplesmente da sociedade que vivemos. Esta nos influencia a um padrão de 

beleza já definidos. 

 

Grupo 2 – A idéia de corpo ideal masculino é originária da cultura greco-romana, já (...) em 

relação ao corpo feminino vem mudando ao longo do tempo sob influência da mídia 

(televisão, revistas, etc.).  

 

Grupo 3 – A idéia de um corpo ideal veio se modificando através dos tempos. Atualmente a 

mídia influencia fortemente na definição do padrão de beleza, ou seja, um “corpo perfeito”. 

Através da televisão, da internet, de revistas, jornais e etc. 

 



Grupo 4 – Da classe social mais elevada. Vem dos concursos de beleza que são 

divulgados pela mídia. Por exemplo, percebe-se que nas capas de revistas têm-se um tipo 

de beleza freqüente e isso também se reflete na televisão, em jornais e principalmente a 

internet. 

Grupo 5 – Da mídia que de certa forma rotula as pessoas fora desse conceito de corpo 

ideal. 

 

Grupo 6 – É influenciado pelas culturas antigas (deuses gregos, por exemplo) e o veículo 

para tais influências é a mídia (televisão e revistas, principalmente). 

 

Pergunta 3 
Grupo 1 – Para termos uma boa aparência que faça com que as pessoas nos olhem com 

bons olhos, e ouso dizer também para conseguirmos algumas oportunidades na vida. 

 

Grupo 2 – Para obter a aceitação da sociedade e uma boa apresentabilidade, e não ser 

considerado excluído, ou seja, fora do padrão imposto pela sociedade. 

 

Grupo 3 – Porque nós nos deixamos dominar pelas imagens de beleza ideal expressadas 

pela mídia, televisão, internet e etc. 

 

Grupo 4 – Porque a sociedade de uma forma geral aceita os conceitos de beleza 

“impostos” pela mídia. E isto ocorre durante anos. 

 

Grupo 5 – Pois a sociedade adota como padrão, essa forma corporal que é dito como certo 

despertando assim preconceito as pessoas que não seguem esse padrão. 

 

Grupo 6 – Na sociedade atual, a pessoa é classificada pela aparência. Logo, para sermos 

aceitos na sociedade, que é naturalmente preconceituosa, devemos ser o que eles 

desejam ver. 

Pergunta 4 
Grupo 1 – Cada lugar do mundo tem o seu padrão, mas na maioria dos lugares as 

diferenças são muito poucas. A cultura e o momento histórico na qual está se passando 

também influenciam, pois a moda busca inspiração nestes fatores históricos e culturais. 

 

Grupo 2 – Diferentemente de hoje em dia (em que a mulher deve ser extremamente 

magra), antigamente eram valorizadas as curvas e a forma de se vestir também era 

diferente. O homem era valorizado pela estrutura física (seu porte atlético) já hoje em dia 

uma imagem ideal seria um corpo definido, aparência moderna dentre outras coisas. 

 



Grupo 3 – O conceito de beleza difere-se grandemente entre povos de culturas diferentes. 

Muitas vezes, questões como religião ou costumes, tradições que permanecem em vigor 

em diversos países interferem na construção da imagem de uma mulher bonita. Cada povo 

apresenta uma cultural própria e define, portanto o seu conceito de beleza próprio. Por isso 

o conceito de beleza feminino de um povo oriental, por exemplo, pode parecer estranho 

para a população ocidental, que tem outros costumes, outra cultura, enfim outros fatores, 

diferentes dos orientais constroem o conceito de beleza feminina ou masculina, dos 

ocidentais. Não podemos negar o fato de que o conceito de beleza realmente se 

transforma continuamente, assim como se transformou através dos séculos. Porém ao 

compararmos certas épocas de grane importância para nossa história e cultura 

encontraremos semelhanças quanto à aparência física, por exemplo, pensemos na grécia 

antiga e em sua mitologia, mais especificamente em seus deuses percebemos que 

nenhum deles apresentava um corpo relativamente “gordo” pelo contrário, todos tinham 

corpos esculturais. Essa é uma semelhança do conceito de beleza através do tempo. 

 

Grupo 4 – Na cultura ocidental (Europa e América) o padrão de beleza é definido 

igualmente pelos diversos meios de comunicação (televisão, internet, jornais). Já em outras 

sociedades mais afastadas o “padrão de beleza” já havia sido definido há muitos anos, em 

alguns casos são culturas milenares. 

 

Grupo 5 – O padrão de beleza difere em cada cultura, às vezes de forma inusitada. Coisas 

que achamos improváveis em nossa sociedade são consideradas normais em outras. Por 

exemplo, as mulheres girafas da Tailândia chegam a serem cômicas no Brasil. Apesar de 

ocorrer com menos intensidade, isto também serve para a imagem corporal masculina. 

 

Grupo 6 – As “mulheres-girafa” (na Tailândia) são um exemplo marcante de como as 

exigências do padrão de beleza são relativas entre as diferentes sociedades. Em outras 

épocas, as formas do corpo ideal eram diferentes e a moda também. O que para nós hoje 

é “brega” eram padrões daquelas épocas. Já o ideal de corpo masculino não mudou muito, 

o que mudou foi a forma de se vestir.Antigamente, usar bermudas e camisetas era 

inaceitável. As roupas também se diferem de país para país. Em alguns lugares (Escócia, 

por exemplo) os homens vestem saias. Já no Brasil isso é considerado “anormal”, fora do 

cotidiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO H: 
ARTIGO USADO PELOS ALUNOS PARA ADAPTAÇÃO 
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